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บทคดัย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง การพฒันาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์แท็บแลต็เพ่ือ
สืบค้นข้อมลูในการออกแบบลวดลายผ้าไหมทอมือของนกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์  สีลม 

ผู้ วิจยั ธีรสวสัด์ิ ต๊ะปาง 
ปริญญา การศกึษามหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารย์ท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. สาธิต ทิมวฒันบรรเทิง  

  
การวิจัยศึกษาครัง้นี  ้มีวัตถุประสงค์ 1) เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลัง

ทดลองของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนศิลปะ เร่ืองลวดลายผ้าไหม 
และกลุ่มตวัอย่างได้แก่ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2559 โรงเรียนอญัชญั
คอนแวนต์ สีลม จ านวน 20 คน  โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา ได้แก่ คอมพิวเตอร์
แท็บแล็ต  แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบลายผ้าไหมทอมือด้วยกระดาษ A4  และสถิติ
ท่ีใช้ในการวิจยั คือ คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตราฐาน คา่ t-test dependent    

ผลศึกษาพบว่านักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี  3 ซึ่งวัดประเมินตามแบบทดสอบ
ของ Guilford J.P. โดยใช้ 4 หวัข้อ ดงันี ้1. คิดคลอ่งแคลว่  2. คิดยืนหยุ่น  3. คิดริเร่ิม  4. คิดละเอียดลออ 
ท่ีจะเน้นการพฒันาในช่วงวยัของเด็กอายุ 8-9 ปี  โดยท่ีจดักิจกรรมก่อนเรียนและหลงัเรียน ซึง่ผลปรากฏ
ออกมาได้ดงันี ้1. คา่เฉลี่ยก่อนเรียน 8.15 คะแนน  2. คา่เฉลี่ยหลงัเรียน 11.45 คะแนน  3. สว่นเบ่ียงเบน
ม าต ราฐ าน ก่ อ น เรีย น  1.089  4. ส่ วน เบ่ี ย ง เบ นม าต ราฐ านห ลั ง เ รีย น  2.328  5. ค่ า  t-test 
dependent พบว่าคะแนนก่อนเรียนเพ่ิมขึน้มากกว่าคะแนนหลังเรียนนอย่างมีนัยทางสถิติ ท่ี
ระดบั .05  ซึ่งจากสถิตท่ีกล่าวมา นักเรียนมีการพัฒนาเพ่ิมมากขึน้โดยใช้คอมแท็บแล็ตในการสืบค้น
ลวดลายผ้าไหม ท่ีสามารถแต่งเติมเพ่ิมเติมลวดลายท่ีนักเรียนคิดกับรูปแบบดงัเดิมผสมผสานกันเป็น
ลวดลายแบบใหม่หรือคิดค้นแบบจากประสบการณ์พบเห็นน ามาดัดแปลงแก้ไขกับลวดลายเนือ้ผ้ามี
ความแปลกใหม ่ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ของนกัเรียน 

 
ค าส าคญั : คอมพิวเตอร์แท็บแลต็, ผ้าไหมทอมือ, ความคิดสร้างสรรค์ 
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The purpose of this study is to compare the creativity levels of Grade 

Three students before and after using an art activity set about silk patterns. The samples 
consisted of twenty Grade Three students in the first semester of the 2016 academic year 
at Assumption Convent Silom School, who were selected the simple sampling method. The 
research instruments included computer tablets and a creativity test to design handmade 
silk patterns with A4 paper. The statistics included mean, standard deviation and a dependent 
t-test.  

It was found that the Grade Three students were evaluated with the Guilford J.P. 
test with the following four topics: 1) quickness; 2) flexibility; 3) initiation; and 4) carefulness. 
The development of eight to nine year olds were emphasized. The results of the pre-tests and 
post-tests were as follows: 1) the mean of the pre-test was 8.15; 2) the mean of the post-test 
was 11.45; 3) the standard deviation of the pre-test was 1.089; 4) the standard deviation of the 
post-test was  2.328; 5) the dependent t-test found that the pre-test scores were higher than 
the post-test scores and with a statistical significance of .05. According to the previously 
mentioned statistics, the students developed their skills because they used computer tablets 
to search for silk patterns, which can be edited by order to create new patterns from the 
edited patterns or their experiences. 

 
Keyword : Computer tablets, Silk patterns, Creativity 
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บทที่ 1  
บทน า 

  
ภูมิหลัง 

จากการพฒันาในทางด้านการส่ือสารระหว่างกนัภายในประเทศ ภายนอกประเทศ  การ
ได้รับอิทธิพลตา่งๆจากภายนอกท าให้การคดิ การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ในเร่ืองตา่งๆ ตา่งไปจาก
เดิม  จากปัญหาท่ีนักเรียนเคยมีความคิดท่ีตรงไปตรงมา โจทย์ต่างๆท่ีท าให้ต้องแก้ปัญหาท่ีสับ
ซ่อนมากยิ่งขึน้ ท าให้จ าเป็นนกัเรียนต้องมีความคิดท่ีมากขึน้  คิดวิธีแก้ไขปัญหาในทางใหม่ๆทีท า
ให้เกิดความคิดขึน้อย่างมากมาย  และการเข้าถึงแหล่งข้อมลูศกึษาตา่งๆได้ง่ายขึน้ รวดเร็วขึน้  ท า
ให้เม่ือมาถึงจดุหนึ่งความคดิจงึซ า้และวนอยูก่บัท่ีท าให้เกิดปัญหาด้านความคดิสร้างสรรค์เกิดขึน้ท่ี
จะหยุดและเร่ิมท าซ า้ๆกันมากขึน้  เพ่ือให้เกิดความคิดใหม่ๆจึงควรพฒันาความคิด หลกัการคิด
เป็นระบบตัง้แตย่งัเดก็ เพ่ือเป็นการสง่เสริมท่ีดียิ่งๆ ขึน้ไป 

ความคดิสร้างสรรค์นัน้แตล่ะคนก็มีความสามารถท่ีแตกตา่งกนัออกไป  ซึง่ก็มีหลายท่าน
ได้ให้ค านิยามเอาไว้  อาทิเช่นดงันี ้(อารี รังสินนัท์.  2527)   ให้ความหมายความคิดสร้างสรรค์ไว้
ว่า ความคิดสร้างสรรค์คือ ความคิดจินตนาการประยุกต์ท่ีสามารถน าไปสู่สิ่งประดิษฐ์คิดค้นพบ
ใหม่ ๆทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นความคิดในลักษณะท่ีคนอ่ืนคาดไม่ถึงหรือมองข้าม เป็นความคิด
หลากหลาย คิดได้กว้างไกลเน้นทัง้ปริมาณและคณุภาพ อาจเกิดจากการคิดผสมผสานเช่ือมโยง
ระหว่างความคิดใหม่ ๆท่ีแก้ปัญหาและเอือ้อ านวยประโยชน์ตอ่ตนเองและสงัคม (Guilford J.P. .  
1959) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมอง เป็นความสามารถท่ีจะคิดได้
หลายทิศหลายทาง หรือแบบอเนกนยัและความคดิสร้างสรรค์นีป้ระกอบด้วยความคล่องในการคิด 
ความคิดยืดหยุ่นและความคิดท่ีเป็นของตนเองโดยเฉพาะ คนท่ีมีลกัษณะดงักล่าวจะต้องเป็นคน
กล้าคิดไม่กลัวถูกวิพากษ์วิจารณ์และมีอิสระในการคิดด้วยกิลฟอร์ด  (Guilford J.P. .  1950) 
นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนับอกว่า“ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองในการคิดหลาย
ทิศทางซึ่งมีองค์ประกอบความสามารถในการ ริเร่ิมความคล่องในการคิด ความยืดหยุ่นในการคิด
และความสามารถในการแต่งเติมและให้ค าอธิบายใหม่ท่ีเป็นการติดตามหลักเหตุผลเพ่ือหา
ค าตอบ"  อี พอล ทอร์แรนซ์ (E. Paul Torrance.  1962) ให้นิยามความคิดสร้างสรรค์ว่า"เป็น
กระบวนการของความรู้สึกไวต่อปัญหาหรือสิ่งท่ีบกพร่องขาดหายไปแล้วรวบรวมความคิดตัง้เป็น
สมมตฐิานขึน้ตอ่จากนัน้ก็ท าการรวบรวมข้อมลูตา่งๆ เพ่ือทดสอบสมมตฐิานนัน้  : 
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ซึ่งในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานท่ีใช้คอมพิวเตอร์แท็บแล็ตในการสืบค้นข้อมูลนัน้  
เป็นการให้นักเรียนได้รู้จกัการใช้คอมพิวเตอร์แท็บแล็ตท่ีเป็นเทคโนโลยีท่ีเป็นสิ่งท่ีเหมาะส าหรับ
การศึกษายุค 4.0 ให้เกิดประโยชน์ โดยค้นหาแรงบรรดาลใจท่ีแปลกใหม่  ในการสร้างผลงาน
รูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง  ซึ่งสามารถน าผลงานท่ีลงมือลงเผยแพร่เพ่ือแลกเปล่ียนกับ
เพ่ือนๆได้อย่างกว้างขวาง ท่ีจะสามารถแสดงข้อความต่างๆท่ีแลกเปล่ียนความคิดเพ่ือจะพัฒนา
ผลงานต่อไปในอนาคตและฝึกให้นกัเรียนรับฟังยอมรับจากคนรอบข้างมากขึน้ในการแสดงความ
คดิเห็น 

ผ้าไหมไทยเป็นผ้าทอด้วยมือ เนือ้ผ้าวาวเป็นประกายโดดเด่นด้วยสีสันตดักันสะดดุตา 
แตด่กูลมกลืนประทบัใจ เม่ือสวมใส่จะดภููมิฐานและมีรสนิยม เม่ือใส่จะรู้สึกเบาและเย็นสบายไหม
ไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นราชินีของเส้นใยทัง้หมดท่ีมีในโลกปัจจบุนั จนกระทัง่บริษัทผ้าญ่ีปุ่ นเอง
ได้น าไหมไทยไปทอเป็นชุดกิโมโนถวายให้กับจกัพรรดินีของญ่ีปุ่ นเองรวมทัง้ถวายแด่สมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนารถของไทย 

ไหมไทยมีลวดลายหลากหลายซึง่เกิดจากวิธีการทอ ส่วนใหญ่มกัเป็นลวดลายท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ส่วนใหญ่เป็นลวดลายท่ีเก่ียวข้องและพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวนั ซึ่ง
ได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง เป็นการสืบทอดฝีมือและภูมิปัญญาอย่าง
แท้จริง ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น รูปทรงเรขาคณิต ลายส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน ลาย
สามเหล่ียม และลายเส้นตรง หรือถ่ายทอดออกมาเป็นลายดอกไม้ ได้แก่ ลายดอกพิกลุ ลายดอก
แก้ว ลายต้นสน ลายดอกสร้อย ลายใบไผ ่หรือท าเป็นลายสตัว์ ได้แก่ ลายนาค ลายช้าง ลายนกยงู 
ลายเกร็ดเต่า ลายแมงมุม หรือลายเชิงเทียน ลายโคม ลายธรรมาสน์ ลายน า้ไหล ลายปราสาท 
ลายยอดเจดีย์ ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายพระพทุธรูป ลายก้างปลา เป็นต้น ผ้าไหมไทยมีรูปแบบการ
ทอและลวดลายท่ีแตกต่างกันตามวฒันธรรมและภูมิปัญญาในแต่ละท้องถ่ิน ผ้าไหมท่ีเป็นท่ีรู้จกั
และนิยมใช้กนัอยา่งแพร่หลาย ได้แก่ ผ้าไหมมดัหม่ี  

iPad หมายถึง แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ท่ีออกแบบ ปรับปรุง และพฒันาโดยบริษัทแอปเปิล้ 
โดยมีหน้าท่ีหลักในด้านการให้ความบันเทิง ได้ด้านภาพยนตร์ เพลง เกม เป็นต้น และในด้าน
การศกึษา ซึ่งได้แก่  อีบุ๊ก บทเรียนออนไลน์ และการเข้าเว็บไซต์ เป็นต้น ซึ่งในบทเรียนออนไลน์นัน้
บริษัทได้เปิดในโรงเรียนท่ีมีความสนใจในการใช้ iPad ในการเรียนการสอนสามารถท่ีจะใช้พืน้ท่ี
ระบบท่ีทางบริษัทมีการสนบัสนนุ  โดยแบง่พืน้ท่ีจดัเก็บข้อมลูไว้ต่างหากส าหรับใช้ในกระบวนการ
ใช้การจดัการสอน  พร้อมทัง้ยงัมีทีมงานท่ีคอยให้การสนบัสนนุบคุลากรของสถานศกึษาท่ีเข้าร่วม
โครงการเพ่ือพฒันาความสามารถให้มีประสิทธภาพสงูสดุทัง้ครูและนกัเรียน  ซึง่ตวัเคร่ืองแท็บเล็ต
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คอมพิวเตอร์ มีขนาดเล็กและน า้หนกัของไอแพดมีขนาดเบากว่าแล็ปท็อป  ซึ่งเหมาะสมกบัการใช้
เป็นเคร่ืองมือในทางการศกึษาได้อยา่งดี  

กระบวนทัศน์ของการศึกษาไทย 4.0 ยุคผลิตภาพ  นัน้คือ การศึกษาท่ีมุ่งเน้นในการ
สร้างสรรค์โดยใช้เคร่ืองมือท่ีเป็นส่ือทางมลัตมีิเดียในการรวบรวมข้อมลูจากหลายๆด้าน  และน ามา
เรียบเรียงใหมด้่วยความคดิของตนเอง  รวมถึงการแสดงผลงานได้ทนัทีหลงัจากการเรียบเรียงเสร็จ 
รวบไปถึงการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างผู้ เรียนกับผู้ เรียนหรือผู้ เรียนกับผู้สอน
หรือผู้ เรียนกับบุคคลภายนอก ซึ่งเกิดการเปล่ียนแปลงจากเดิมครูคือผู้ ให้ความรู้จะถูกเปล่ียนโดย
ครูจะเป็นผู้คอยชีแ้นะนกัเรียน  ซึ่งนกัเรียนจะเปล่ียนบทบาทจากผู้ เรียนเป็นผู้หาความรู้ด้วยตนเอง
โดยมีครูคอยชีแ้นะเวลานักเรียนเจอปัญหา ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะต้องสรุปความคิดในตนออกมา
น าเสนอและแลกเปล่ียนกนั 

ดงันัน้การเรียนรู้ในยคุท่ี 4 มีความส าคญัตอ่การพฒันาการเรียนรู้โดยให้นกัเรียนได้แสดง
ถึงความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มท่ี ซึ่งได้เผยแพร่ให้กับผู้ อ่ืน และสามารถแลกเปล่ียนคิดซึ่งกนัและ
กนั เพ่ือจดุประกายความคิดตอ่ยอดจากสิ่งเดิมๆ โดยมีเทคโนโลยีเป็นส่ือกลางในการท างานตา่งๆ 
ตัง้แตก่ารสืบหาข้อมลู การรวบรวมข้อมลู  การเรียบเรียงข้อมลูตา่งๆ และการน าเสมอข้อมลูตา่งๆ 
 

ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลงัทดลองของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  

ท่ีเรียนโดยใช้ชดุกิจกรรมการสอนศลิปะ เร่ืองลวดลายผ้าไหม 
 

สมมุติฐาน 
ความคดิสร้างสรรค์ของนกัเรียนท่ีหลงัจากได้ใช้คอมพิวเตอร์แท็บแล็ตสืบค้นข้อมลูในการ

ออกแบบลวดลายผ้าไหมทอมือสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05  
 

ความส าคัญของการศึกษาค้นคว้า 
ผลของการศกึษาค้นคว้าครัง้นีจ้ะได้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ดงันี ้

1. ได้ชดุกิจกรรมทางศลิปะเพ่ือพฒันาความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอน และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการจดั

กิจกรรมส าหรับนกัเรียนในระดบันีไ้ด้อย่างเหมาะสม 
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ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
ประชากร 

นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอัญชัญ
คอนแวนต์ สีลม จ านวน 277 คน 

กลุม่ตวัอยา่ง 
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอัญชัญ

คอนแวนต์ สีลม จ านวน 20 คน  โดยวิธีการสุม่อยา่งง่าย 
ระยะเวลาในการทดลอง 

 การทดลองครัง้นีท้ าการทดลองในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศกึษา 2559 ชดุกิจกรรมการ
สอนศิลปะเพ่ือพฒันาความคิดสร้างสรรค์ท่ีใช้ในการทดลอง มี 1 ชุด แบ่งเป็น 2 กิจกรรม โดยจดั
กิจกรรมครัง้ละ ใช้เวลาครัง้ละ 50 นาที 
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กรอบแนวคิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเรียนรู้ในยุค 4.0 จะเป็นการเรียนรู้ใน

รูปแบบที่นักเรียนจะค้นคว้า วางแผน ลงมือ

ป ฏิ บั ติ  แ ล ะส าม า รถ เผ ย แพ ร่ผ ล ง าน 

แลกเปลีย่นความคิดซึง่กนัและกนั 

การใช้คอมพิวเตอร์แท็บแล็ตในการสืบค้น

ข้ อ มู ล ล วด ล าย ผ้ า ไห ม ทอมื อ  โด ย ใ ช้ 

Application ใ น ร ะ บ บ  IOS แ ล ะ  ร ะ บ บ 

Android 

ทฤษ ฏีที่ ใ ช้ ในการวิจัย ใน

ทฤษฏีความคิดสร้างสรรค์ 

คือ ทฤษฏีของกิลฟอร์ด 

ลวดลายผ้าไหมทอมือที่ใช้เป็นพืน้ฐานใน

กิจกรรมที่ปฏิบตัิ ใช้ลวดลายผ้าไหมพืน้เมือง

ของจ.สพุรรณบรีุ  

นกัเรียนออกแบบโดยใช้พืน้ฐานของลวดลาย

ผ้าไหมทอมือของจ.นครปฐม ผสมผสานกับ

การสืบ ค้น รูปแบบลวดลายต่างๆน ามา

ปรับเป่ียนตามความต้องการของนกัเรียน 

ผลงานของนักเรียนที่ออกแบบ

ลวดลายผ้าไหมทอมือได้เอง 
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นิยามศัพท์เฉพาะ  
ในการศกึษาค้นคว้าในครัง้นีผู้้ศกึษาได้ก าหนดนิยามเฉพาะไว้ ดงันี ้

1. ชุดกิจกรรมศิลปะเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ หมายถึงแบบฝึกหัดในการ
ออกแบบลายผ้าไหม ท่ีมีตารางแบ่งช่องส่ีเหล่ียมในการก าหนดขนาดของลาย โดยท าในรูปแบบ
ของกระดาษ A4  

2. แอพพลิเคชั่น  คือ ส่ือท่ีใช้จัดกิจกรรมเพ่ือให้เด็กสามารถพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ออกมาเป็นงานศิลปะโดยเนือ้เร่ืองเก่ียวข้องกบัการออกแบบลวดลายผ้าไหม โดยใช้อุป
กรรณ์ส่ือท่ีทันสมัย ได้แก่  iPad และ Tablet  ซึ่งจะเป็นแอพพลิเคชั่นท่ีเก่ียวกับการศึกษาท่ีมีให้ 
download ในระบบ คือ Pinterest เป็นเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือท่ีสามารถรองรับทัง้
ระบบ แอนดรอยและIOS เป็นโปรแกรมประยุกต์ท่ีสามารถค้นคว้ารูปภาพและน าเสนอรูปภาพสู่
ภายนอกได้  Padlet เป็นแอปพลิเคชั่นหรือเว็ปไซต์ท่ีอยู่แพลตฟอร์มของบอร์ดส าหรับการระดม
ความคิด  การแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม   Safari 
เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆทั่วโลกโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในระบบ 
IOS และ Google chrome เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆทัว่โลกโดยผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตในระบบ os windows , Android และ IOS  

3. การสอนวิชาศิลปะตามแผนการจดัประสบการณ์ หมายถึง การจดักิจกรรมศิลปะ
ประจ าวัน  การน าวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ท่ีต้องท าการสอน ตลอดภาคเรียนมาสร้างเป็น
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้ส่ือ อุปกรณ์การสอน การวัดและการประเมินผล 
ส าหรับเนือ้หาสาระและจุดประสงค์การเรียนการสอนย่อยๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือ
จุดเน้นของหลกัสูตร สภาพผู้ เรียน ความพร้อมของโรงเรียนในด้านวสัดอุุปกรณ์ และตรงกับชีวิต
จริงในท้องถ่ิน ซึง่ถ้ากล่าวอีกนยัหนึ่ง แผนการสอนคือ การเตรียมการสอนเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้
ลว่งหน้า หรือ คือการบนัทกึการสอนตามปกตนิัน่เอง 

4. ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการ
คิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถน าไปประยกุต์ทฤษฎี หรือหลกัการได้อย่าง
รอบคอบและมีความถกูต้อง จนน าไปสู่การคิดค้นและสร้างสิ่งประดิษฐ์ท่ีแปลกใหม่หรือรูปแบบ) 
คิดใหม่ นอกจากลักษณะการคิด  เพิ่มสร้างสรรค์ดังกล่าวนีแ้ล้ว ยังมีสามารถมองความคิด
สร้างสรรค์ในหลาย ซึ่งอาจจะมองในแง่ท่ีเป็นกระบวนการคิดมากกว่าเนือ้หาการคดิ โดยท่ีสามารถ
ใช้ลกัษณะการคดิสร้างสรรค์ในมิตท่ีิกว้างขึน้ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome&hl=en
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5. ผ้าไหมไทย คือ ในท่ีนีไ้ด้ให้ความส าคัญกับผ้าไหมของกลุ่มทอผ้าไหม จังหวัด
สพุรรณบรีุ  ซึง่เป็นกลุม่ในการทอผ้าไหมทอมือ  เป็นกลุม่สตรีประจ าหมูบ้่านท่ีท าการผลิต   

6. การศึกษายุคท่ี 4.0  คือ  นวัตกรรมทางเทคโนโลยีระบบการศึกษาในยุคนี ้จึง
ออกแบบให้เด็กเป็นคนลงมือท า ลงมือศกึษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมลูเก็บเป็นความรู้ของตนเอง  
และสามารถน าข้อมูลเหล่านีม้าแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดกับผู้ อ่ืนได้ รวบรวมถึงการเผยแพร่
ความคดิตอ่ในระบบเครือขา่ย ซึง่เป็นการแบง่ปันแนวคดิท่ีมากขึน้  

7. คอมพิวเตอร์แท็บแล็ต คือ อปุกรณ์ท่ีใช้ในการสืบค้นข้อมลูในการค้นคว้าลวดลาย
ผ้าไหมทอมือ โดยใช้ทัง้ในระบบ IOS และ ระบบ Android 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome&hl=en
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บทที่ 2  
แนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ส าหรับแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ

นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยเก่ียวกับเร่ือง การออกแบบลวดลายผ้าไหมไทย  ซึ่งมีทฤษฏี
เก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์  หลักสูตรศิลปะท้องถ่ิน  ซึ่งจากความสนใจของผู้ วิจัยท่ีจะพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ จึงท าให้ผู้ ศึกษาได้ศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องต่างๆ เพ่ือ
ประกอบการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
ทฤษฏีความคิดสร้างสรรค์  

1.1 ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 
1.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความคดิสร้างสรรค์ 
1.3 การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
1.4 เทคนิคการสอนและการวดัผลเพ่ือการคิดสร้างสรรค์ 

กิจกรรมทศันศลิป์สร้างสรรค์ 
2.1 ความส าคญัของกิจกรรมทศันศลิป์สร้างสรรค์ 
2.2 กิจกรรมทางศลิปะ 

ข้อมลูองค์ความรู้เร่ืองผ้าไหมพืน้เมือง 
3.1 ลวดลาย 
3.2 กระบวนการถ่ายทอดความรู้การทอผ้าพืน้เมือง 

การเรียนรู้ยคุท่ี 4 
4.1 เทรนด์การเรียนรู้ของคนรุ่นใหมใ่นยคุดจิิทลั 
4.2 การใช้ iPad สอน ภายในโรงเรียน 

โปรแกรมประยกุต์ ( Application ) 
5.1 Pinterest 
5.2 Padlet 
5.3 Safari 
5.4 Google chrome 
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วิจยัท่ีเก่ียวข้องภายในประเทศ 
6.1  การพฒันาชดุฝึกทกัษะด้วยตนเอง เร่ือง การท าผ้าบาตกิตามหลกัสตูร

วิชาชีพระยะสัน้ กรมการศกึษานอกโรงเรียน 
6.2 การศกึษารูปแบบการจดักิจกรรมทศันศลิป์สร้างสรรค์ส าหรับเดก็ด้อยโอกาส 

อายรุะหวา่ง 9-12 ปี กรณีศกึษา : นกัเรียนท่ีสงักดัโรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร จ. 
สมทุรปราการ 

6.3 การศกึษาและพฒันาลวดลายพิมพ์ผสมทอผ้าผืน จากทฤษฏีลทัธิ อนาคต
นิยม ส าหรับสินค้าแฟชัน่  กรณีศกึษา ผ้าไหมหางกระรอก กลุม่หตัถกรรมผ้าไหมบ้านดู ่อ.ปักธงชยั 
จ.นครราชสีมา 

6.4 การศกึษาภมูิปัญญาการทอผ้าพืน้เมืองของคนไทยเชือ้สายลาวคร่ังใน
จงัหวดัสพุรรณบรีุ ชยันาท และอทุยัธานี 
 
ทฤษฏีความคิดสร้างสรรค์  

ความหมายของความคดิสร้างสรรค์ 
ความคิดสร้างสรรค์ (จุรีรัตน์ บุญรินทร์.  2547) กล่าวว่า ความสามารถในการ

แก้ปัญหาต่างๆด้วยวิธีการท่ีดีเย่ียม ซึ่งสมรรถภาพในการแก้ปัญหานัน้เป็นผลมาจากการเรียนรู้ 
การริเร่ิม และศักยภาพของแต่ละบุคคล แก้ปัญหาและสร้างหรือปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้เกิด
รูปแบบหรือเนือ้หาสาระใหมข่ึน้ ความคิดสร้างสรรค์นบัวา่มีความเก่ียวเน่ืองกบัประสบการณ์สะสม
ซึง่เป็นกระตุ้นความคดิสร้างสรรค์ 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งท่ีมีอยู่ในตวับคุคล เป็นความสามารถของสมองในการคิด 
สามารถส่งเสริม กระตุ้นให้เกิดขึน้ด้วยการฝึก ตามความจ ากัดความในสารานุกรมการศึกษา 
(Encyclopedia of Education.  1971) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์  (Creative 
Thinking) หมายถึง ผลผลิตของความคิดท่ีแปลกใหม่และมีคุณค่า ซึ่งได้มามาจากผู้ คิดเอง ไม่
เป็นไปตามแบบแผน มีแรงจูงใจสูง และมีความมุ่งมั่นในการท่ีจะกระท าให้ส าเร็จอย่างแท้จริง 
ความคดินัน้จะเกิดขึน้ ถ้าเข้าใจประเดน็ของปัญหาอยา่งชดัเจน 

นักศึกษาและนักจิตวิทยา ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ไว้มากมาย 
เช่น กิลฟอรด์ (Guildford) ให้ความเห็นเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ว่า เป็นความสามารถทาง
สมอง เป็นความสามารถในการคิดได้หลายทาง ซึ่ งประกอบด้วยความคิดคล่องตัว (Fluency) 



  10 

ความคิดยืดหยุ่น  (Flexibility) ความคิดต้นแบบ (Originality) และความคิดละเอียดลออ 
(Elaboration)  

ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งท่ีสามารถแสดงออกได้ในหลายๆแบบ เช่น ทางดนตรี การ
เคล่ือนไหว การแสดงละคร งานศิลปะอ่ืนๆ หรือแม่แตก่ารแสดงออกทางภาษา การส่งเสริมให้เด็ก
มีโอกาสแสดงความคดิสร้างสรรค์ จะมีสว่นชว่ยในการพฒันาเดก็ดงันี ้

ความเป็นอิสระ (Independence) 
สนุทรียภาพ (Aesthetic appreciation) 
ความพอใจและความสนกุสนาน (Satisfaction and Enjoyment) 
การสร้างนิสยัการท างานท่ีดี (Good Work Habits) 
การลดความตงึเครียดทางอารมณ์ (Emotional Release) 
การพฒันากล้ามเนือ้ (Muscle Development) 
การส ารวจค้นคว้าทดลอง (Exploration) 

 

ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ 
ทฤษฎีท่ีใช้เป็นแนวคิดในการคิดในการศึกษาความคิดสร้างสรรค์นี ้คือ ทฤษฎีโครงการ

ทางสติปัญญา(Structure of Intellct Model) ของกิลฟอร์ด (Guilford J.P.  1967) ได้อธิบาย
ความสามารถทางสมองของมนษุย์ออกเป็น 3 มิต ิได้แก่ 

มิติท่ี 1 เนือ้หา (Content) หมายถึง ข้อมูลหรือสิ่งเร้าท่ีเป็นส่ือในการคิด ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน คือ 

ภาพ (Figure) หมายถึง ข้อมลูท่ีเป็นรูปธรรมท่ีจะรับรู้และระลกึได้ เชน่ ภาพตา่งๆ 
สัญลักษณ์ (Symbol) หมายถึงข้อมูลท่ีอยู่ในของเคร่ืองหมายต่างๆ เช่น ตัวอักษร 

ตวัโน๊ต และสญัลกัษณ์ตา่งๆ  
ภาษา (Semantic) หมายถึงข้อมูลท่ีอยู่ในรูปถ้อยค าท่ีมีความหมายต่างๆ แต่

บางอยา่งไมอ่ยูใ่นรูปถ้อยค าก็มี เชน่ ภาษาใบ้ 
พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง ข้อมูลท่ีเป็นการแสดงออกของกิริยาอาการของ

มนษุย์ รวมทัง้ทศันคต ิการรู้ การคดิ เชน่ การยิม้ การหวัเราะ การแสดงความคดิเห็น 
มิติท่ี 2 วิธีคิด (Operation) เป็นมิติท่ีแสดงลกัษณะการท างานของสมองในลกัษณะ

ตา่งๆ ซึง่แบง่ออกเป็น 6 ลกัษณะ คือ 
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2.1 การรู้จกัและเข้าใจ (Cognition) หมายถึง ความสามารถทางสมองของบคุคล
ท่ีรู้จกัและมีความเข้าใจในสิ่งตา่งๆได้ทนัทีทนัใด เช่น เม่ือเห็นของเล่นรูปร่างกลมๆ ท าด้วยยางผิว
เรียบ ก็สามารถบอกได้วา่เป็นลกูบอล 

2.2 จ านวน (Classes) หมายถึง กลุ่มของสิ่งมีชีวิตท่ีมีคุณสมบัติบางประการ
ร่วมกนั เชน่ สนุขั คนปลาวาฬ เป็นพวกเดียวกนัเพราะตา่งก็เลีย้งลกูด้วยกนั 

2.3 ความสมัพนัธ์ (Relations) หมายถึง ผลของการเช่ือมโยงความคิดแบบตา่งๆ 
ตัง้แต่ 2 หน่วย เข้าด้วยกัน  โดยอาศยัลกัษณะบางประการเป็นเกณฑ์ อาจจะอยู่ในรูปของหน่วย
กบัหน่วย จ าพวกกบัจ าพวก ระบบกบัระบบ เช่น พระกบัวดั นอกกบัววั เป็นความสมัพนัธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกบัท่ีอยูอ่าศยั 

2.4 ระบบ (Systems) การเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของผลท่ีได้หลายๆคูเ่ข้าด้วยกนั
อยา่งมีระบบ  

2.5 การแปลงรูป (TransFormation) หมายถึง การแปลงรูป ปรับปรุงให้นิยาม
ใหม่ การตีความหมาย การขยายความ หรือการจัดองค์ประกอบของข้อมูลท่ีก าหนดให้เสียใหม ่ 
เพ่ือน าไปใช้ในวตัถปุระสงค์อ่ืน 

2.6 การประยุกต์ (Implications) หมายถึง การคาดหวังหรือการท านายเร่ือง
บางอยา่งจากข้อมลูท่ีก าหนดให้เกิดความแตกตา่งไปจากเดมิ 

ซึ่งทฤษฎีของกิลฟอร์ดนับว่าเป็นพื น้ฐานในการศึกษาความคิดสร้างสรรค์
เน่ืองมาจากการท่ีได้อธิบายวา่ ความคิดสร้างสรรค์เป็นลกัษณะการคิดแบบอเนกนยั คือ ความคิด
หลากหลายทิศทางหลายแง่หลายมุม คิดได้กว่าไกล ซึ่งเป็นลักษณะการคิดท่ีจะน าไปสู่การ
ประดษิฐ์สิ่งท่ีแปลกใหม ่จากข้อสรุปนีท้ าให้มีการศกึษาเร่ืองความคิดสร้างสรรค์อยา่งกว้างขวาง 

จงึสรุปได้วา่ ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความคิดท่ีสามารถมีได้หลากหลายแง่มมุ ท่ีมี
ความเช่ือมโยงของความสมัพนัธ์ตา่งๆ โดยท่ีมีจะแรงกระตุ้นจากสิ่งเร้าท าให้เกิดการคิดสิ่งใหม่ๆ  
ท าไปสูก่ารค้นพบของแปลกใหม ่การแก้ไขปัญหาท่ีหลากหลาย ตามความสามารถของแตล่ะ
บคุคลท่ีจะมีระดบัความสามารถท่ีแตกตา่งกนัออกไป ท่ีจะสามารถพฒันาจนได้รับประสบการณ์ท่ี
เหมาะสมส าหรับตวับคุคลตอ่ไป 
 
การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)  

การคิดเชิงสร้างสรรค์ (เพ็ญนิดา ไชยสายัณห์.  2559) หมายถึง ความสามารถในการ
มองเห็นความสมัพนัธ์ของสิ่งต่างๆ การขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมท่ีมี
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อยู่สู่ความคิดใหม่ๆ ท่ีไม่เคยมีมาก่อน  เพ่ือหลากหลายความคิดได้กว้างไกล  หลายแง่หลายมุม 
เน้นทัง้ปริมาณและคณุภาพ  องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์  ได้แก่  ความคิดนัน้ต้องเป็นสิ่ง
ใหม่ไม่เคยมีมาก่อน (New Original) ใช้การได้ (Workable) และมีความเหมาะสม (Appropriate) 
การคิดเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นการคิดเพ่ือการเปล่ียนแปลงจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่ดีกว่า  ซึ่งจะได้
ผลลพัธ์ท่ีตา่งไปโดยสิน้เชิงหรือท่ีเรียกวา่ “นวตักรรม” (Innovation)  

ความคดิสร้างสรรค์ มีความหมายแยกได้เป็น 3 ประเด็นหลกั คือ 
เป็นความคิดแง่บวก หรือ Positive thinking 
เป็นการกระท าท่ีไมท่ าร้ายใคร หรือ Constructive thinking 
เป็นการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  หรือ Creative thinking 

ความคดิสร้างสรรค์เกิดขึน้ได้ 2 ทาง คือ 
1. เร่ิมจาก จินตนาการแล้วย้อนสู้ ความจริง เกิดจากการท่ีเราน า  ความฝันและ

จินตนาการ  ซึ่งเป็นเพียงความคิด  ความใฝ่ฝันท่ียงัไม่เป็นจริง  แต่เกิดความปรารถนาอย่างแรง
กล้าท่ีจะท าให้ความฝันนัน้เป็นจริง 

2. เร่ิมจาก ความรู้ท่ีมีแล้วคิดตอ่ยอดสู่สิ่งใหม่ท่ีเรียกว่า นวตักรรม (Innovation) เกิด
จากการน าข้อมูลหรือความรู้ท่ีมีอยู่คิดต่อยอด หรือคิดเพิ่มฐานข้อมูลท่ีมีอยู่  จะเป็นเหมือน
ความคดิให้เราคดิในเร่ืองใหม่ๆ  

กระบวนการความคดิสร้างสรรค์  
เกิดสิ่งกระทบความรู้สกึให้ต้องคดิ  เป็นต้นเหตหุรือสาเหตขุองเร่ืองท่ีต้องใช้ความคิด

ในการท าให้เร่ืองนัน้ๆ  บรรลตุามวตัถปุระสงค์ 
รวบรวมข้อมลู  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูตา่งๆ  ท่ีเก่ียวข้อง ทกุประเดน็ ทกุแง่มมุ 
แจกแจง วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของข้อมลู น าข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมได้มาแจกแจง 

วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ หรือดคูวามเช่ือมโยงระหวา่งกนั 
การคิดและท าให้กระจา่งชดั จดัระบบความคิดตามข้อมลูท่ีได้แจกแจงและวิเคราะห์

ความสมัพนัธ์แล้ว ให้สามารถมองเห็นภาพ ขัน้ตอน ความเช่ือมโยงของแตล่ะสว่นได้อยา่งชดัเจน 
แสดงออก  เป็นการน าเสนอผลจากการคดิเพ่ือทดสอบความคิดและพิสจูน์ให้เห็นจริง 

การสง่เสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
ทางตรง คือ การฝึกอบรม 
ทางอ้อม อาจท าได้หลายวิธี เชน่ 
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 1.ยอมรับในความสามารถของแตล่ะบคุคลแสดงให้เห็นว่าความคดิท่ีแสดง
ออกมานัน้มีคณุคา่และน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

2. อยา่พยายามให้ทกุคนคิดไปในทางเดียวกนั ต้องยอมรับในความคิดท่ีแปลก 
3. อยา่สนยัสนนุเพียงผลงานเหมือนกบัผู้ ท่ีเคยได้รางวลั หรือเป็นท่ียอมรับมาแล้ว  

ควรให้การสนบัสนนุ  ยกยอ่งชมเชย  หรือให้รางวลักบัผลงานท่ีแปลกใหมแ่ตมี่คณุคา่ 
4. สง่เสริมและสนบัสนนุให้คิดค้นผลงานท่ีสร้างสรรค์อยา่งไมมี่ขีดจ ากดั 
5. ให้ก าลงัใจและเอาใจใสต่่อการสร้างสรรค์ผลงาน  ท่ีอาจต้องใช้เวลาและคอ่ย

เป็นคอ่ยไป 
วิธีการฝึกเพ่ือพฒันาศกัยภาพการคิดสร้างสรรค์ มีวิธีการดงันี ้

1. ฝึกคิดเชิงบวก (Positive Thinking) ไมว่่าจะเกิดไรขึน้เราต้องฝึกคิดว่ามีอะไรท่ีเป็น
ประโยชน์กบัเราบ้าง เชน่ ถ้าเราตกงานเราก็คดิวา่เป็นโอกาสท่ีดีท่ีเราจะได้มีเวลาพฒันาตวัเองแบบ
เต็มเวลา  ถ้าเราอกหกัก็คิดเสียว่าเป็นโอกาสดีท่ีจะได้เปิดโอกาสให้กบัคนดีๆอีกหลายคนเข้ามาใน
ชีวิตของเรา  ถ้าเครียดมากๆก็ให้คิดเสียว่าเป็นการทดสอบความแข่งแกร่งของจิตใจว่าจะสามารถ
รับมือกบัสภาพความเครียดได้มากเพียงใด  เพราะในอนาคตเราอาจจะมีเร่ืองท่ีเครียดมากกว่านีก็้
ได้ 

2. การฝึกคิดเชิงบวก นอกจากจะช่วยให้เราฝึกการแสวงหาโอกาสแล้วยงัช่วยให้เรา
เกิดการเรียนรู้ท่ีเหน่ือกว่าคนอ่ืน  เพราะถ้าเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึน้  เราสามารถเรียนรู้ทัง้สิ่งท่ีคน
ทัว่ไปเขารู้กันแล้ว  เรายงัเรียนรู้ในสิ่งท่ีคนอ่ืนๆเขามองข้ามไป  เม่ือเราฝึกแบบนีไ้ปนานๆ หลายๆ
ครัง้เข้า จ านวนเทา่ของความรู้ของเราจะเหนือกวา่คนทัว่ไปอยา่งน้อยสองสามเทา่ตวั 

3. ฝึกคิดย้อนศร (Backward Thinking) เม่ือไหร่ก็ตามท่ีเราคิดสวนทางกับคนอ่ืน  
อาจจะท าให้เราเกิดความคิดสร้างสรรค์ท่ีดีๆขึน้มาก็ได้  ตวัอย่างการท าธุรกิจท่ีตรงกนัข้ามจากคน
อ่ืน เช่น ปกติรถเสียต้องพาไปอู่  แต่เม่ือคิดใหม่คือเอาอู่ไปหารถ  จึงท าให้เกิดธุรกิจบริการซ่อมรถ
ฉกุเฉินขึน้มามากมายหรือเม่ือก่อนถ้าเราจะกินพิซซ่าเราจะต้องไปท่ีร้าน  แตเ่ม่ือมีคนคดิย้อนศรคือ 
พิซซ่าไปหาลูกค้าจึงเกิดธุรกิจ Home Delivery ขึน้มามากมาย  ปัจจุบนันีเ้กิดธุรกิจอีกมากมาย 
เชน่ การสง่ดอกไม้ ร้านหนงัสือ ร้านวีดีโอ เป็นต้น 

4. ฝึกคิดในสิ่งท่ีเป็นไปไม่ได้ (Impossible Thinking)  บางสิ่งบางอย่างท่ีเราเคยคิด
ว่ามนัเป็นไปไม่ได้ในอดีต แตใ่นปัจจบุนัมนัเป็นไปได้และเป็นไปแล้ว สิ่งท่ีเราคิดว่าเป็นไปไม่ได้ใน
วนันี ้มนัอาจจะเป็นไปได้ในอนาคต ดงันัน้อะไรก็ตามท่ีเราคิดว่าเป็นไปไมไ่ด้ อยา่เพิ่งดว่นตดัทิง้ไป 
เพราะนัน่เทา่กบัเป็นการดบัอนาคตแหง่ความคดิสร้างสรรค์ของเราเอง  
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ตวัอยา่งความคิดสร้างสรรค์แบบนี ้เห็นได้จากภาพยนตร์ การ์ตนู บางประเภทท่ีเราคิดว่า
เป็นไปไม่ได้ ความคิดของนกัวิทยาศาสตร์น าไปค้นคว้าวิจยัเพ่ือน าไปสู่ความเป็นไปได้ต่อไป เช่น 
ในอดีตใครเคยคิดบ้างว่าเร่ืองการโคลนนิ่งสตัว์หรือมนษุย์จะเป็นไปได้ ใครเคยคิดบ้างว่ามนษุย์จะ
มีธุรกิจการท่องเท่ียวในอวกาศ ใครจะคิดบ้างว่าคนท่ีอยู่กนัคนละโลกสามารถพูดคยุกันแบบเห็น
หน้าตาได้เหมือนสมยันี ้

ในชีวิตการท างาน เรามกัจะตกหลมุพรางทางความคิดแบบนีอ้ยู่บ่อยๆ พอคิดจะท าโน่น
ท าน่ี เราก็มักจะถูกขดัขวางด้วยความคิดท่ีว่า มันท าไม่ได้หรอก หัวหน้าเขาคงไม่มีงบประมาณ 
ผู้บริหารคงไม่สนบัสนนุ ฯลฯ ความคิดในลกัษณะนีเ้กิด ขึน้มากมายกบัคนท างาน สาเหตท่ีุส าคญั
คือ เรามกัจะน าเอาสภาพแวดล้อมภายนอกมาท าลายต้นกล้าแห่งความคิดสร้างสรรค์ของเราเสีย
เอง ตัง้แต่ยังไม่ลงมือท าอะไรเลย ท าให้เราไม่มีโอกาสได้คิดไปถึงท่ีสุดว่า ท่ีเราคิดว่ามันเป็นไป
ไมไ่ด้นัน้ จริงๆแล้วมนัเป็นเชน่นัน้จริงหรือ   

ฝึกคิดบนหลักของความเป็นจริง (Thinking Based Principle) การฝึกคิดแบบนีคื้อการ
คิด วิเคราะห์สิ่งต่างๆ โดยย้อนกลับไปหาหลักความเป็นจริงของสิ่งนัน้ๆว่าคืออะไร เช่น คนท่ี
สามารถผลิตเคร่ืองบินได้นัน้จะต้องเข้าใจถึงหลกัความเป็นจริงในเร่ืองแรงโน้มถ่วงของโลกก่อน จึง
จะสามารถออกแบบเคร่ืองบินได้ ต้องเข้าใจว่าการบินได้นัน้ จะต้องมีพลังขับเคล่ือนเท่าไหร่ มี
ความเร็วเทา่ไหร่ จงึจะสามารถหนีออกจากแรงโน้มถ่วงของโลกได้ 

ฝึกคิดข้ามกล่องความรู้ (Lateral Thinking ) การคิดข้ามกล่องความรู้คือการน าเอา
ความรู้ท่ีมีอยู่ในหวั ในเร่ืองตา่งๆ มาคิดไขว้กนั ย่ิงเรามีกล่องความรู้หลากหลาย โอกาสท่ีเราจะคิด
ข้ามกล่องเพ่ือให้เกิดความคิดใหม่ๆ ก็มีมากยิ่งขึน้ เช่น ก๋วยเต๋ียวต้มย า มาจากกล่องความรู้
เก่ียวกบัก๋วยเตี๋ยว ผสมกับกล่องความรู้ ในการท าต้มย า หรือแอร์มุ้ ง มาจากกล่องความรู้ด้านแอร์
กบักล่องความรู้ด้านมุ้ ง ปลาดกุในห้องเช่า มาจากกล่องความรู้เร่ืองห้องเช่ากับกล่องความรู้เร่ือง
การเลีย้งปลาในบอ่ดนิ 

ข้อควรปฏิบตัใินการพฒันาทศันคตแิละพฒันานิสยันกัคดิสร้างสรรค์ มี 9 ข้อ ดงันี ้
1. อยา่คิดแง่ลบ ต้องคดิแง่บวก เพราะพลงัความคดิแง่บวกจะชว่ยสร้างให้เกิดความ

เช่ือมัน่  
2. อยา่ชอบพวกมากลากไป ต้องกล้าคิดเองและเช่ือมัน่ในตวัเองกล้าเรียนรู้ท่ีจะ

เช่ือมัน่ในตนเองเพ่ือพฒันาความเช่ือมัน่ในตนเอง  
3. อยา่ปิดตนเองในวงแคบ ต้องเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆเพราะความรู้ใหม่ จะชว่ย

ให้เกิดมมุมองท่ีแตกตา่งและตอ่ยอดสูค่วามคิดใหม่ๆ  
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4. อยา่รักสบาย ท าไปเร่ือยๆ ต้องลงแรง บากบัน่ มุง่ความส าเร็จเพราะความส าเร็จ
ใดๆ ต้องแลกมาด้วยหยาดเหง่ือแรงงาน 

5. อยา่กลวั -ต้องกล้าเส่ียง ต้องฝึกตนเองให้เป็นคนท้าทายตนเองให้คิดสิ่งใหม่ๆ อยู่
เสมอ 

6. อยา่หมดก าลงัใจ เม่ือไมพ่บค าตอบ ต้องอดทนตอ่ความคลมุเครือ 7. อยา่ท้อใจ
กบัความผิดพลาด ต้องเรียนรู้จากความล้มเหลว ความผิดพลาดเป็นครู เพ่ือเรียนรู้ในก้าวตอ่ไป 

7. อยา่ละทิง้ความคดิใดๆ จนกวา่จะพิสจูน์ได้ว่าไร้ประโยชน์ ต้องชะลอการตดัสินใจ
เพราะบาง ความคิดเห็นอาจจะยงัใช้ไมไ่ด้ในตอนนี ้แตอ่าจน าไปใช้ได้ในสถานการณ์อ่ืน 

8. อยา่กลวัการเผยแพร่ผลงาน ต้องกล้าเผยแพร่ผลงานท่ีแตกตา่ง เพราะหลายครัง้ท่ี
การค้นพบใหม่ๆ  มกัมาจากการคิดแหวกแนว 

วิธีพฒันาความคดิสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ท่ีมกัใช้ในการท างาน  
1. ช่วยกนัระดมสมอง( Brainstroming ) เป็นวิธีท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุในองค์กร 

เพราะวิธีนีส้ามารถท าให้เกิดความคดิใหม่ๆ  ขึน้มากมาย  
2. ลองคิดในมมุกลบั การคดิวิธีนีจ้ะท าให้เราไมย่ึดตดิกบัความคิดเดิมๆ และเป็นการ

ชว่ยกระตุ้นให้เกิดความคดิใหม่ๆ  ท่ีเราไมค่าดคดิมาก่อน  
3. ตัง้ค าถามให้ตวัเอง วิธีนีเ้ป็นการฝึกนิสยัเราให้เป็นคนใช้ความคิด โดยท่ีเราหมัน่ตัง้

ค าถามกบัสิ่งท่ีเกิดขึน้รอบตวั ( What? , Why? , What's happen? , If? )  
4. ใช้การเปรียบเทียบ  เทคนิคนีไ้ด้รับความนิยมอย่างมากในการพัฒนาองค์กร 

ปัญหาท่ีเราไม่คุ้นเคยจะถูกท าให้เข้าใจได้ง่ายขึน้ เม่ือเราน ามาเปรียบเทียบ หรือ อุปมาอุปไมย 
และปัญหาท่ีเราคุ้นเคยมากจนกลายเป็นอปุสรรคท่ีท าให้เราไม่สามารถคิดอะไรใหม่ๆ  ได้ วิธีนีก็้จะ
ชว่ยให้เราคดิในมมุท่ีแตกตา่งได้  
 

เทคนิคการสอนและการวัดผลเพื่อการคิดสร้างสรรค์  
(ชฎาจันทร์ โชคนิรันดรชัย  และคณะ.  2556) 

ด้านการสอน 
การสอนเพ่ือการคิดสร้างสรรค์ เป็นการเร่ิมทดลองการสอนแบบใหม่ๆ เพ่ือกระตุ้นให้

ผู้ เรียนเกิดการคิดเชิงสร้างสรรค์ มีการน าแลกเปล่ียนกนัอยู่หลายรูปแบบวิธี และความรู้ท่ีได้จาก
การค้นคว้าเพิ่มเตมิ ซึง่เทคนิคการสอนในแบบตา่งๆท่ีผู้สอนน ามาแลกเปล่ียนกนั มีดงันี ้
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1. การจัดกลุ่ม (Grouping) ใช้วิธีการให้นักศึกษาท่ีเรียนวิชาเดียวกันแต่คนละ
กลุม่เรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกนั  จะท าให้นกัศกึษากระตือรือร้นในการเรียนมากขึน้ การแบง่กลุม่ท า
กิจกรรมแบบไมจ่ ากดัจ านวนสมาชิกในกลุม่ เป็นการยดึผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง   

2. การสร้างแรงจงูใจ (Motivation) ให้นกัศกึษาสนใจท่ีจะเรียน  ผู้สอนต้องชีแ้จง
วา่เรียนไปแล้วสามารถน าความรู้ไปใช้ท าอะไรได้บ้าง 

การสอนแบบ CCPR Model ซึง่ประกอบด้วย 
1. Criticality-Based Instruction ห รือ อี กแน วทางหนึ่ ง  คื อ  Crystal-Based 

Instruction การเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ รู้จกัพฒันางานจากความคิดนัน้ 
ซึ่งประกอบไปด้วยการให้ผู้ เรียน ผู้ คิดด้วยตนเองสะท้อนความคิดให้เป็นผลงานเขียน ทดสอบ
ความคิดนัน้กับเพ่ือนแล้วแก้ไข ทดสอบความคิดกับครูแล้วแก้ไขจนตกผลึก (Crystal) ด้วย
กระบวนหลกัเหลา่นีจ้ะท าให้ผู้ เรียนมีความคดิ วิเคราะห์วิจารณ์มากขึน้ 

2. Creativity-Based Instruction เป็ น การเรียนการสอน ท่ีพัฒ นาต่อจาก 
Research-Based ท่ีเน้นผลงานการสร้างและพัฒนาเพ่ือให้เกิดความคิด มีผลงานใหม่ๆขึน้ โดย
เร่ิมจากการมองสิ่งแวดล้อมรอบตวั หยิบประเดน็ท่ีควรได้รับการพฒันาน ามาพฒันาขึน้ใหม่ 

3. Productivity-Based Instruction เป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีมุ่งสร้างให้
เด็กมีผลผลิตของตนเองไม่ว่าจะเป็นผลผลิตในเชิงความคิด งานวิชาการ สิ่งของต่างๆ การเรียน
การสอนในแนวนีมุ้ง่เน้นให้ครูและผู้ เรียนได้พฒันางานและโครงการตา่งๆขึน้ได้เอง 

4. Responsibility-Based Instruction กระบวนการสอนท่ีเน้นความรับผิดชอบท่ี
มีความส านึกตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม เห็นคณุคา่ของวฒันธรรมและประเพณีของตนเอง พฒันา
วฒันธรรมใหม่โดยมีพืน้ฐานเดิมรองรับ โดยเร่ิมจากกระบวนการให้เด็กเห็นปัญหาของสงัคมแล้ว
แสวงหาทางแก้พร้อมลองท าโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหานัน้ 

วิธีการเรียนการสอน ของ (Torrance E.P.  1961) มีหลัก 5 ประการ เพ่ือให้เกิด
ความคดิเชิงสร้างสรรค์ คือ 

1. ยอมรับค าถามของนกัเรียน และสนองตอบด้วยความเต็มใจ ครูผู้สอนต้องหดั
สงัเกตว่าขณะนัน้ นกัศึกษาก าลงัให้ความสนใจประเด็นอะไร  ผู้สอนต้องพยายามชวนนกัศึกษา
พดูคยุ อภิปราย และแลกเปล่ียนความคดิเห็น จะท าให้สามารถเข้าถึงนกัศกึษาได้ดีขึน้ 

2. สนบัสนนุการคดิค้นจินตนาการ 
3. แสดงให้นกัเรียนประจกัษ์ถึงคณุคา่ทางความคิดใหม่ๆ ของเขา 



  17 

4. ให้โอกาสนกัเรียนน าความคิดไปสูก่ารปฏิบตัิโดยไม่ประเมินผลหรือวิจารณ์แต่
ประการใด 

5. ยดึหลกัการประเมินผลโดยเหต ุและข้อตกลงในสิ่งท่ีกระท ากนัขึน้ก่อนระหวา่ง
ครูและนกัเรียน 

ด้านการวดัผล 
วิธีการวดัผลการเรียนรู้ เช่น 

1. การทดสอบ (Testing) 
2. การสอบปากเปล่า (Oral Testing) 
3. การสงัเกต (Observing) 
4. การวดัภาคปฏิบตั ิ(Performance Testing) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดั เชน่ 
1. แบบสอบ (Test) 
2. แบบสงัเกต (Observation) 
3. แบบตรวจสอบรายการ (Checkinglist) 
4. แบบประเมินตนเอง (Self Evaluation) 
5. โครงการ (Project)  

 

กิจกรรมทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 
ความส าคัญของกิจกรรมทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 
(วิรุณ ตัง้เจริญ 2526) ได้อธิบายไว้วา่ ศลิปะชว่ยให้เกิดการพฒันาการด้านอ่ืนๆ ดงันี ้
ศลิปะพฒันาพฤติกรรมในการท างาน เด็กจะเกิดความคล่องตวัในการคดิ และแสดงออก 

ความช านาญในการสร้างสรรค์หรือสมรรถภาพในการแสดงออกนีเ้ป็นสิ่งท่ีท้าทายให้เกิดความ
กระหายในการท างานศลิปะอีกตอ่ไป 

ศิลปพัฒนาบุคลิกภาพ การเรียนโดยการลงมือปฎิบัติท าให้เกิดความเคยชิน ซึ่งเป็น
กระบวนการตอ่เน่ือง ท าให้ดก็รักการท างานและขยัหมัน่เพียร 

ศิลปะพฒันาพลงัของการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ และ
การสร้างสรรค ์

ศลิปะพฒันาความเช่ือมัน่ในตนเอง ผลส าเร็จของการท างานศลิปะ ท าให้เกิดความภมูิใจ 
เม่ือบคุคลได้พบกบัความส าเร็จอยูเ่สมอ ท าให้บคุคลเกิดความมัน่ใจในการท างานของตนมากขึน้ 
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ศิลปะพฒันาให้คิดเป็น ท าเป็น และแก้ไขปัญหาเป็น การสร้างสรรค์ จึงเป็นการลองผิด
ลองถกูและแก้ปัญหาอยูต่ลอดเวลาจนกวา่งานจะเสร็จ 

ศิลปะพฒันาพฤติกรรมทางสงัคมท่ีเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ตอ่กัน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ปรึกษาหารือ้และห้าอสรุปร่วมกนั 

ประโยชน์ของการให้เด็กมีโอกาสแสดงออกอย่างอิสระไว้ว่า การให้เด็กแสดงออกอย่าง
อิสระชว่ยให้เกิดผลดีในด้านตา่งๆ ดงันีคื้อ 

1. เด็กเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลน ท างานอย่างพึงพอใจ ตามความคิดของ
ตนเอง ชว่ยให้เดก็เกิดความสนกุสนานเพลิดเพลินในการเรียน 

2. มีความเช่ือมั่นในตนเอง การให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระโดยไม่ก าหนด
แบบอย่างท่ีตายตวั จะท าให้เด็กมัน่ใจในการท างานของตนเองมากขึน้ ทัง้นีเ้น่ืองจากผลงานของ
ตนเองได้เป็นท่ียอมรับในเร่ืองของการแสดงออกมากกว่าการเลียนแบบ เด็กจะได้พฒันาด้านของ
การเป็นผู้ กล้าคิด กล้าท า แต่ทัง้นัน้ผู้ สอนต้องตระหนักถึงขอบเขตของเด็กท่ีแสดงออกอย่าง
เหมาะสมด้วย 

3. มีความคิดสร้างสรรค์ เด็กท่ีกล้าแสดงออกจะมีความคิดเป็นตวัเอง มีความฉับไว
ในการคดิการกระท าท่ีไม้เป็นการลอกเลียนแบบของผู้ อ่ืน 

4. ความเป็นผู้ ท่ีมีเหตผุล ความสามารถในการยอมรับฟังความคิดเห็นผู้ อ่ืน โดยไม่
ยดึถือความเห็นของตนเป็นท่ีตัง้ มีเหตผุลในการคดัเลือกหรือตดัสินสิ่งตา่งๆ ได้อย่างเหมาะสม เช่น 
การคดัเลือกยึดล าดบัของผลงาน เด็กควรยอมรับข้อตกลง หรือหลกัเกณฑ์ในการท างานก่อนท่ีจะ
พิจารณาตดัสินวา่ผลงานชิน้ใดเหมาะสม 

5. การเป็นผู้ รู้จักสังเกต การสังเกตช่วยให้การท างานของเด็กท่ีมีล าดบัเป็นขัน้ตอน 
สามารถบรรลจุดุมุง่หมายได้อย่างรวดเร็ว ช่วยท าให้เกิดความมัน่ใจมากขึน้ และการฝึกให้เด็กรู้จกั
ท างานอยา่งมีล าดบัขัน้ 

6. ความสามารถในการประยกุต์ใช้ มีความามารถในการดดัแปลงประสบการณ์ท่ีได้
พบเห็นมาใช้ในกิจกรรมทางศลิปะได้ เชน่ การประดษิฐ์ภาพบ้านของฉนั เป็นต้น 

7. ความเป็นผู้กล้าตดัสินใจ ความสามารถในการแสดงออกมีส่วนต่อการเป็นผู้กล้า
ตดัสินใจ เชน่ การฉีกรูปทรงตามความนกึคดิโดยไม่ต้องร่างแบบก่อน 

8. การเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การแสดงออกฉับไว ต้องอาศยั
ความสามารถในการแก้ปัญหา เช่น การท่ีครูก าหนดให้วาดภาพเพ่ือนบ้าน แต่เด็กไม่มั่นใจท่ีจะ
วาดรูปคน เด็กก็จะวาดแตรู่ปบ้าน หลงัจากซกัถามความคิดเห็นของเด็กแล้ว เด็กก็ตอบว่า “คนอยู่
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ในบ้านจึงมองไม่เห็น” ดงันัน้ครูจะเน้นให้เด็กเกิดความเช่ือมั่นและกล้าท่ีจะแสดงออกมิใช่เล่ียง
ปัญหา กิจกรรมสร้างสรรค์หรือศิลปะส าหรับเด็ก มิได้มีจุดมุ่งหมายให้เด็กท างานเพ่ือความ
สวยงามเหมือนจริง แตเ่ป็นการช่วยพฒันากล้ามเนือ้มือให้แข็งแรงให้จบัดนิสอขีดเยนได้ดี เป็นการ
ฝึกประสานสัมผัสระหว่างมือกับตา เพ่ือให้มีพืน้ฐานการเขียนท่ีดี ตลอดจนช่วยพัฒนาอารมณ์ 
จิตใจให้เด็กมีความเพียร มีความอดทน มีสมาธิในการท างาน และรู้จกัรับผิดชอบ การได้ท างาน
เป็นกลุ่มช่วยให้เรียนรู้การเข้าสงัคม การแบ่งปันความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ และส่งเสริมพฒันาการด้าน
สติปัญญา ท าให้เด็กรู้จักคิด มีเหตุผลในการท างาน จึงควรให้ด าลังใจในการท างานกับเด็ก
สม ่าเสมอ ให้เดก็เกิดความมัน่ใจ กล้าคดิกล้าแสดงออกอยา่งท่ี 

(ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.  2531) ได้สรุปประโยชน์ของ
กิจกรรมทศันศลิปสร้างสรรค์ไว้ดงันี ้

1. เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระ ส่งเสริมอิสรภาพในการท างาน ครูควรวางวัสดุ
อปุกรณ์ไว้ในท่ีๆ เด็กหยิบมาใช้ได้ และมีโอกาสเลือกหยิบตามความสนใจ ในขณะเดียวกันเด็กก็
สามารถแลกเปล่ียนความคดิเห็นของตนกบัเพ่ือนๆได้ 

2. เด็กมีสนุทรียภาพตอ่สิ่งแวดล้อม  เด็กรู้จกัช่ืนชมและมทัศันคติท่ีดีตอ่สิ่งตา่งๆ 
เป็นสิ่งท่ีควรได้รับการพฒันา ซึ่งผู้ ใหญ่ควรท าตวัอยา่งโดยการยอมรับและช่ืนชมในผลงานของเด็ก  
โดยฝึกให้เด็กเห็นว่า ทุกๆอย่างมีความหมายส าหรับตัวเขา ส่งเสริมให้รู้จักสังเกต เห็นสิ่งท่ีผิด
แปลกในสิ่งธรรมดาสามญั ให้ได้ยินในสิ่งท่ีไมเ่คยได้ยิน และฝึกให้เขาสนใจสิ่งตา่งๆรอบตวั 

3. เด็กเกิดความพอใจและสนุกสนาน ในขณะท่ีเด็กท ากิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ 
เด็กควรท าตามความพอใจและมีความสนุกสนาน การพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพ่ือน  
เป็นโอกาสท่ีเด็กแสดงออกซึ่งความคิดของเขา และเป็นการพฒันาภาษาไปด้วย การเปิดโอกาสให้
เด็กแสดงความสามารถทางสร้างสรรค์ จะช่วยให้เด็กตระหนกัถึงคณุคา่ของความเป็นมนษุย์ ช่วย
สง่เสริมให้เขามีก าลงัใจ เข้าใจตนเองวา่มีความคดิท่ีดีและมีความสามารถหลายอยา่ง 

จากข้อความด้านบนสรุปได้ว่า กิจกรรมทัศนศิลปสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมท่ีช่วย
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก  
สามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อยา่งเมาะสม มีความสามารถท่ีจะปรับเปล่ียนให้เดก็มีจิตใจท่ีอ่อนโยน 
สามารถท่ีจะท างานร่วมกับผู้ อ่ืน มีความรับผิดชอบทัง้กิจจกรรมเด่ียวและกิจกรรมกลุ่มตามท่ี
เพ่ือนๆมอบหมาย  แสดงให้เห็นถึงความสามารถท่ีเด็กจะพัฒนาทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจสงัคม สตปัิญญา  ท่ีได้รับการกระตุ้นส่งเสริมสนบัสนนุ  มีก าลงัใจท่ีจะสามารถคิดสร้างสรรค์
ผลงานตอ่ไปได้ 
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กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ 

กิจกรรมศิลปะส าหรับเดก็ 
(พีรพงศ์ กลุพิศาล  2536) ได้เสนอแนวคดิเก่ียวกบัประเภทของกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็ก

ว่าเป็นกิจกรรมท่ีใช้ความรู้สึกประกอบกับวสัดุและเทคนิควิธีต่างๆ เพ่ือผลิตเป็นผลงานออกมา  
ดงันัน้การจดัประเภทของกิจกรรมทางศิลปะควรแบ่งตามลกัษณะของผลงานท่ีให้เด็กสร้างสรรค์
เป็นหลกัได้แก่ 

1. กิจกรรมศิลปะสองมิติ หมายถึง กิจกรรมทางศิลปะท่ีมุ่งให้เด็กสร้างสรรค์ภาพบน
ระนาบวสัดท่ีุแบนๆ เชน่ กระจก กระดาษ ผ้า ผนงัปนู ผืนทราย ฯลฯ  โดยใช้วิธีการวาดเส้น  ระบาย
สี พิมพ์หรือกดประทับให้เป็นสี  ปะติดด้วยกระดาษสี เป็นต้น   ซึ่งกิจกรรมประเภทนีไ้ด้แก่  การ
วาดภาพด้วยนิว้มือหรือมือ  การพิมพ์ภาพด้วยเศษวสัดตุา่งๆ   การวาดภาพด้วยดินสอสี  สีเทียน 
สีโปสเตอร์ เป็นต้น  ผลงานศลิปะประเภทนีด้แูล้วแบนราบมีเฉพาะมิตขิองความกว้าง - ยาว 

2. กิจกรรมศิลปะสามมิติ  หมายถึง กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้เด็กสร้างสรรค์ภาพให้มี
ลกัษณะลอยตวั นูน หรือเว้าลงไปในพืน้โดยใช้วสัดแุละเทคนิควิธีต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับวสัดุนัน้ๆ 
เช่น การปัน้ทราย ดินเหนียว ดินน า้มัน กระดาษ แป้ง ฯลฯ  โดยประกอบวัสดุต่างๆ เข้าด้วยกัน  
ขัน้ตอนการท างานในการจดักิจกรรมประเภทนีไ้ม่ควรมีขัน้ตอนท่ีซบัซ้อน  ต้องสามารถท าได้อย่าง
รวดเร็ว ง่ายและไม่เป็นอนัตราย  โดยวสัดท่ีุน ามาประกอบนัน้ควรเป็นวสัดปุระเภทกล่องกระดาษ 
เมล็ดพืช ลกูปัด เศษไม้ ใบไม้ สามารถใช้กาวตดิได้ง่าย เป็นต้น 

3. กิจกรรมศิลปะผสมผสานสองมิติ สามมิต ิหมายถึง กิจกรรมท่ีให้เด็กได้สร้างสรรค์
ภาพโดยใช้วสัดแุละเทคนิควิธีทางศิลปะทัง้สองมิติและสามมิติรวมกนั เช่น  ใช้สีโปสเตอร์ระบาย
รูปปัน้ ดนิเหนียวหรือแปง้ท่ีแห้งแล้ว  หรือระบายสีตกแตง่กลอ่ง เป็นต้น 

การจดัประสบการณ์ทางศิลปะทัง้ 3 ประเภทควรให้เด็กมีโอกาสร่วมกนัท างานเป็นกลุ่ม
ด้วย  กลุ่มละประมาณ 3 - 5 คน  ทัง้นีข้ึน้อยู่กับขนาดของผลงาน  เช่น ให้เขียนภาพผนังด้วยสี
เทียนตามเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเด็กวัยนีคุ้้ นเคย  หรือให้ประกอบเศษวัสดุเป็นโครงสร้างต่างๆ ให้ก่อ
ทรายเป็นรูปทรงตา่งๆ เป็นต้น 
 

ข้อมูลองค์ความรู้เร่ืองผ้าไหมพืน้เมือง 
ลวดลาย 
(มหาวิทยาลยัศิลปากร.  2544) ลวดลายท่ีปรากฎอยู่บนผืนผ้าทอพืน้เมือง สว่นใหญ่เป็น

ลวดลายท่ีได้จากการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ เป็นลวดลายโบราณท่ีถูกลอกเลียนแบบมาจากคน
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รุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งแต่ละท้องถ่ินจะมีลวดลายท่ีแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของตนท่ีมีความ
สวยงาม ถ้าผู้ ใดพบเห็นก็สามารถบอกได้ว่าผ้าทอพืน้เมืองผืนนีเ้ป็นผ้าทอพืน้เมืองของท้องถ่ินใด 
ผ้าทอพืน้เมืองของลาวคร่ังเป็นผ้าทอพืน้เมืองท่ีมีเอกลกัษณ์และได้อนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญามา
จนทกุวนันี ้

ลวดลายท่ีปรากฎเห็นบนผืนผ้าทอพืน้เมืองของคนไทยเชือ้สายลาวคร่ัง ส่วนใหญ่เป็น
ลวดลายดัง้เดิมท่ีเกิดจากฝีมือช่างทอ ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าจกจากบรรพบรุุษ ท่ี
ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง มาจนถึงทุกวนันี ้ลวดลายผ้าทอพืน้เมืองนอกจากมีความ
สวยงามแล้ว ยงัคงด ารงความเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินฐานชาติพนัธุ์นัน้ๆ แสดงให้เห็นว่าคนไทยเชือ้
สายลาวคร่ังมีความโดดเด่น เร่ืองลวดลายผ้าทอพืน้เมือง เพราะแต่ละลวดลายเกิดจากฝีมือของ
ช่างทอจากหลายรุ่น จนเกิดเป็นภูมิปัญญาท่ีสืบทอดกันมาถึงทุกวนันี ้ลวดลายท่ีคนไทยเชือ้สาย
ลาวคร่ังทอ แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 

1. ลวดลายเรขาคณิต เช่น ลายส่ีเหล่ียม ลายส่ีเหล่ียมขนมเปียกปนู ลายสามเหล่ียม 
และลายเส้นตรง เป็นต้น 

2. ลวดลายธรรมชาตแิบง่เป็น 
2.1. กลุ่มลายสตัว์ ได้แก่ ลายช้าง ลายม้า ลายนาค ลายหงส์ ลายนกยงู ลายรัง

ผึง้ ลายเกล็ดเตา่ เป็นต้น 
2.2. กลุม่ลายพนัธุ์ไม้ ได้แก่ ลายต้นสน ลายดอกมะลิ ลายดอกพิกลุ ลาย

ดอกสร้อย ลายผกัแวน่ ลายดอกแก้ว เป็นต้น 
2.3. กลุ่มลายสิ่งของเคร่ืองใช้ ได้แก่ ลายโคม ลายเชิงเทียน ลายปราสาท หรือ

ลายธรรมาสน์ 
 

กระบวนการถ่ายทอดความรู้การทอผ้าพืน้เมือง 
(นิคม ชมภูหลง.  2548)  การถ่ายทอดสืบทอดภูมิปัญญาแห่งแรก ก็คือ ครอบครัว จาก

พอ่แมสู่ล่กู จากพ่ีสูน้่อง และจากเครือญาตใิกล้ชิดท่ีถ่ายทอดความรู้ให้แก่กนัและกนั ในอนัท่ีจะสืบ
ทอดภูมิปัญญา ความรู้เหล่านีไ้ว้มีภูมิปัญญาหลายอย่างท่ีจะถ่ายทอดกนัเพียงในครอบครัวม่ีการ
เผยแพร่ให้ใครคนอ่ืน ถือว่าเป็น “มรดก” ของวงศ์ตระกลู เชน่ความรู้เร่ืองการรักษาโรค ยา สมนุไพร 
ศิลปะการแสดง ศิลปะ หตัถกรรม ตา่งๆ เป็นต้น ส่วนใหญ่จะมี “เคล็ดลบั” ท่ีจะถ่ายทอดให้บคุคล
ท่ีเหมาะสมเป็น “ทายาท” สืบทอดความรู้ภมูิปัญญาตอ่ไป 
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(มหาวิทยาลัยนเรศวร.  2546) กระบวนการถ่ายทอดและการเรียนรู้ มิได้เป็นไปตาม
ขัน้ตอน แตม่กัจะมีการก้าวกระโดด หรือสลบัไปมา ในลกัษณะของการแสวงหาความรู้ และหนทาง
ร่วมกันระหว่างผู้ เรียนกับผู้สอน ว่าวิธีการใดรูปแบบและกระบวนการใดคือสิ่งท่ีดีท่ีสุด และเม่ือ
สิน้สดุขัน้ตอนของการประเมินผลแล้ว ปราชญ์มกัจะด าเนินการในขัน้ตอนท่ีตนเองพิจารณาเห็นว่า
ดีและเหมาสมท่ีสุดซ า้ ซึ่งการกระท าซ า้ๆ นีเ้อง ท่ีท าให้เกิดการทบทวนกระบวนและประเมิน
กระบวนการเรียนรู้จนในท่ีสดุทัง้ปราชญ์และผู้ เรียนเกิดการรู้แจ้งในเชิงประจกัษ์ในองค์ความรู้นัน้ๆ 

(สญัญา สญัญาวิวฒัน์.  2550) การเรียนรู้ภูมิปัญญาหรือวฒันธรรมในสงัคมท่ีสืบทอด
ตอ่กนัมานัน้ จ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีครูผู้ถ่ายทอดวฒันธรรมความสามารถใช่ภาษาส่ือสาร บอกเล่า 
สอนเร่ืองราวและวิธีต่างๆ เพ่ือนเป็นการสร้างรักษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไว้ เม่ือมีครูเป็นผู้
ถ่ายทอดและจ าเป็นต้องมีศิษย์  เป็นผู้ ท่ีได้รับการถ่ายทอดวฒันธรรม ศิษย์ต้องตัง้ใจฟังครู  รู้จัก
พิจารณาใคร่คราญในสิ่งท่ีครูพดู แนะน า แล้วน าเอาไปตอ่ยอดตอ่ไป 
 

การเรียนรู้ยุคท่ี 4 
เทรนด์การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในยุคดจิิทัล 
รายงานการศึกษาวิจยั หวัข้อ รูปแบบการเรียนรู้ส าหรับคนรุ่นใหม่ โดย (มจธ ส านกังาน

บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ร่วมกับ สถาบนัการเรียนรู้.  2560) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ส่งผลให้ รูปแบบการเรียนรู้ส าหรับคนรุ่นใหม่ เปล่ียนแปลงไปแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 

1. สถานการณ์และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ 
สภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบนัในยุคของข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีเป็นส่วน

ผลักดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงของระบบการศึกษา ตลาดแรงงาน อาชีพใหม่เกิดขึน้ อาชีพเก่า
บางอาชีพจะลดความส าคญัลง ปริมาณความรู้มีอตัราการเติบโตสูง ปัจจยัตา่งๆ เหล่านี ้ส่งผลให้
เกิดแนวโน้มท่ีชดัเจนเก่ียวกบัความจ าเป็นของกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งรูปแบบการศึกษา
แบบเก่าอาจไม่สามารถรองรับการสร้างอาชีพให้กับคนรุ่นใหม่ตลอดชีวิตได้อีกต่อไป ผู้ประกอบ
อาชีพต้องปรับตัวและพร้อมเรียนรู้ใหม่อยู่เสมอ อุตสาหกรรมต้องพัฒนาทักษะของลูกจ้างให้
เหมาะสม รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัยคุข้อมลูขา่วสารคือ รูปแบบท่ีสามารถน าเทคโนโลยีมา
ใช้ประโยชน์ซึ่งมวลชนหมู่มากสามารถเรียนรู้ได้แต่ต้องเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับความสนใจและ
ความสามารถของแตล่ะบุคคลด้วย ท าให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ อาทิ หลกัสูตรออนไลน์แบบ
เปิดส าหรับมวลชน (MOOCs) หรือช่องทางการเรียนรู้อ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง วีดิทัศน์ ส่ือ
สงัคม เกม จงึนบัเป็นโอกาสดีของคนรุ่นใหมใ่นการเลือกรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัตนเองได้ 
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Platform ออนไลน์ ท่ีมีความนิยม มีตวัอย่างท่ีเป็นท่ีประสบความส าเร็จ มีการใช้
โดยแพร่หลายทัง้ในและตา่งประเทศ มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ มีโอกาสสงูท่ี
คนรุ่นใหมจ่ะเข้าถึงได้ และมีแนวโน้มท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการเรียนรู้ในอนาคตอนัใกล้ 
ได้แก่  หลักสูตรออนไลน์แบบเปิด Massive Open Online Courses (MOOCs) ส่ือ วีดิทัศ น์ 
(Youtube) เกมคอมพิวเตอร์ (Games)  ส่ือสงัคม (Social Media) ส่ือทางเสียง (Audiobooks and 
Podcasts) 

2. พฤตกิรรมและความต้องการการเรียนรู้ ของคนรุ่นใหม ่ 
จากการส ารวจพฤติกรรมกลุ่มตวัอย่างคนรุ่นใหม่ (Gen Y, Gen Z) พบว่าความรู้

ท่ีคนกลุ่มนี ต้้องการเพิ่มเติมได้แก่  ทักษะความรู้ในการท างาน ทักษะชีวิตและความรู้ใน
ชีวิตประจ าวัน ตามล าดับ โดยวิธีหาความรู้เพิ่มเติมนิยมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ (เช่น หนังสือ 
นิตยสาร โทรทศัน์ วิทยุ ฯลฯ)  นอกจากนี ้กลุ่มตวัอย่างทุกช่วงวยัเห็นว่าสาเหตท่ีุเป็นอุปสรรคใน
การเรียนรู้ออนไลน์ ได้แก่ การไม่มีอินเตอร์เน็ต รองลงมาคือปัญหาด้านภาษาท่ีส่ือส่วนใหญ่มี
เนือ้หาเป็นภาษาองักฤษ ส าหรับความเห็นเก่ียวกบัการใช้ส่ือออนไลน์เห็นควรให้มีหวัข้อการเรียนรู้
ท่ีหลากหลาย จดัท าส่ือท่ีมีรูปภาพมากๆ เนือ้หาท่ีเป็นตวัอกัษรน้อย และผู้สอนส่ือออนไลน์ควรมี
ความรู้ในเร่ืองท่ีสอน จะชว่ยกระตุ้นให้ส่ือออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตนา่สนใจและเข้าไปใช้มากขึน้  

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ เรียน กลุ่มผู้ สอน กลุ่มผู้ ผลิตส่ือ และกลุ่ม
ผู้ เช่ียวชาญในตลาดแรงงาน เก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ พบว่า ปัญหาอุปสรรคในการ
เรียนรู้มีความสมัพนัธ์กบัเร่ืองความแตกตา่งทางทศันคต ิรสนิยมและวิจารณญาณของแตล่ะบคุคล 
ซึง่มีผลมาจากการพฒันาทกัษะด้านการคดิวิเคราะห์  ส าหรับส่ือการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมการเรียนรู้เป็น
การผสมผสานระหว่างส่ือท่ีสามารถมีปฏิสมัพนัธ์โต้ตอบในการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกนัได้ง่าย 
เช่น วีดีโอ Social Media ร่วมกับส่ือแบบดัง้เดิมอย่างหนังสือ  การพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด 
อา่น เขียน การถ่ายทอด เป็นสิ่งส าคญั รวมทัง้ทกัษะท่ีจ าเป็นในการท างานเช่น ทกัษะด้านการคิด
วิเคราะห์ ทักษะการเรียนรู้ค้นคว้าด้วยตนเอง และปฏิบตัิงานจริง  การปรับทัศนคติและยอมรับ
ความแตกต่างจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันท่ีดีได้  แรงบันดาลใจและการเรียนรู้ท่ีมีความ
หลากหลายได้ทดลองปฏิบตืัจริงจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้
ตอ่การลงมือปฏิบตัแิละสร้างสภาวะของการแขง่ขนัมีสว่นชว่ยกระตุ้นและสง่เสริมการเรียนรู้ 

3. แนวโน้มอนาคต 
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีประกอบกบัแรงผลกัดนัทางด้านเศรษฐกิจและ

การเปล่ียนแปลงทางสังคม ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในช่องทางการเรียนรู้ทุกรูปแบบ  
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เทคโนโลยีท่ีเป็นตวัขับเคล่ือนท่ีส าคญัไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์ (AI) ท่ีท าให้เกิดการพัฒนา
เปล่ียนแปลงอย่างมากในทกุ platform การก าเนิดของ AI ท่ีคิดอ่านแทนมนษุย์ได้ในบางเร่ือง เช่น 
ระบบพ่ีเลีย้งอัตโนมัติ ท่ีใช้ ข้อมูลจากระบบวิเคราะห์ข้อมูลในการให้ค าแนะน าผู้ เรียนท่ีมี
ความสามารถแตกต่างกัน โปรแกรมพูดคุยอัตโนมัติ (chatbot) รวมถึงระบบเศรษฐกิจแบ่งปัน 
(Sharing economy) ท าให้เกิดแนวโน้มทางด้าน Crowdsourcing ซึ่งแบ่งได้ในกลุ่มหลกัๆ ได้แก่ 
การรวบรวมข้อมูลและสติปัญญา การรวบรวมแรงงาน การรวบรวมเงินทุน การรวบรวมผู้คนเพ่ือ
ความรู้สึกเป็นชุมชน การรวบรวมองค์ความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้ เรียนท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์หลากหลาย  

แนวโน้มทางด้านบูรณาการระหว่าง platform ออนไลน์จะท าให้เกิดรูปแบบ 
platform การเรียนรู้ท่ีมีการผสมผสานมากขึน้ อาทิ MOOCs หลกัสูตรออนไลน์มีการใช้ platform 
อ่ืนเพ่ือสนบัสนนุการเรียนรู้อยา่งเผยแพร่วีดิทศัน์บน Youtube ใช้เกมเพื่อดงึดดูเนือ้หา เป็นต้น   

ส าหรับแนวโน้มการเกิดอาชีพใหม่ท่ีจะเกิดขึน้จากการพัฒนาทางเทคโนโลยี 
รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนไป อาทิ ครูช่ือดงั ท่ีมีช่ือเสียงในการสอนแต่ละวิชาใน MOOCs นกัจดั
รายการเพ่ือการเรียนรู้ทัง้บนส่ือวีดิทัศน์และส่ือทางเสียง นักวิจารณ์รายการอ่ืน (Commentator 
หรือ recommender) เป็นต้น 

4. การน ามาใช้ในสงัคมไทย 
การน า Platform การเรียนรู้แต่ละชนิดมาปรับใช้ ควรค านึงถึงการเลือกส่ือให้

เหมาะสมกบัความต้องการและบริบท รวมทัง้เตรียมความพร้อมเพ่ือให้ได้รับประโยชน์จากส่ือการ
เรียนรู้อย่างเต็มท่ี โดยมีตัวอย่างแนวคิดการส่งเสริมการน าไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ ส่งเสริมให้
ประชาชนรู้จัก MOOCs ภาษาไทยและของต่างประเทศ การจับคู่ผู้ เรียนให้เรียน MOOCs ไป
ด้วยกนั ควรจดัให้มีระบบพ่ีเลีย้ง พฒันาหลกัสตูร MOOCs ร่วมกบัภาคอตุสาหกรรม เป็นต้น การ
สง่เสริมส่ือวีดิทศัน์ อาทิ รวบรวมและเผยแพร่ช่องทางการเรียนรู้ท่ีเป็นภาษาไทยให้เป็นท่ีรู้จกัในวง
กว้าง สง่เสริมให้มีการแปลช่องความรู้จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย จดัอบรมเทคโนโลยีพืน้ฐาน 
การถ่ายทอดสดเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการ เป็นต้น การส่งเสริมการใช้เกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการ
เรียนรู้โดยส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบและการคิดเชิงค านวณโดยใช้เกม หรือใช้เทคโนโลยีของ
เกมอย่าง AR VR ในการส่งเสริมการเรียนรู้  การใช้ส่ือสังคมเพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้อย่าง
เทคโนโลยีและเคร่ืองมือส าหรับชว่ยท า chatbot เพ่ือช่วยกิจกรรมการเรียนรู้ การส่งเสริมการใช้ส่ือ
ทางเสียงเพ่ือการสร้างความเท่าเทียมกันในการเรียนรู้ส าหรับคนทุกกลุ่ม ส่งเสริมให้คนไทยรู้จัก
แหลง่หนงัสือเสียงภาษาไทย สง่เสริมการให้บริการหนงัสือเสียงในห้องสมดุ เป็นต้น 
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iPad กับการใช้งานด้านการศึกษา ในโรงเรียนของไทย 
(Attapon Thaphaengphan.  2018) ทุกๆ ครัง้เม่ือมีการเปิดตวั iPad บนเวทีของ Apple 

เรามกัจะเห็นการน าเสนอในเร่ืองท่ีเก่ียวการศกึษาซึ่งเป็นการตอกย า้ให้เห็นว่า iPad ท่ีผลิตขึน้มา
นัน้ Apple มีเป้าหมายอีกกลุ่มท่ีค่อนข้างชัดเจนก็คือการใช้งานร่วมกับระบบการศึกษา “แล้วจะ
น ามาใช้กับระบบการศึกษาอย่างไร?” โดยเฉพาะประเทศไทยจะเป็นไปได้มากน้อยเท่าไหร่ วนันี ้
ทีมงานได้มีโอกาสพาไปชมโรงเรียนในประเทศไทยท่ีน า iPad มาประยกุต์ใช้ในการเรียนการสอน
อยา่งจริงจงั 

iPad Pro กับการใช้งานในด้านการศึกษาในระบบจริง  ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ทีมงานได้เดินทางไปยงัโรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายประถม เพ่ือร่วมชม
วิธีการและแนวทางท่ีโรงเรียนแหง่นีไ้ด้น าอปุกรณ์ iPad มาเป็นสว่นหนึง่ในการชว่ยในด้านการเรียน
การสอนซึง่ก็ได้ข้อมลูท่ีน่าสนใจเป็นอยา่งยิ่ง ทีมงานขอสรุปประเดน็เป็นข้อๆ ให้อา่นกนัจะได้เข้าใจ
ง่ายๆ ครับ พร้อมแล้วไปตดิตามกนัเลย 

1. ท าไมต้องเป็น iPad? 
ผศ.ทินกร บัวพูล ผู้ อ านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่าย

ประถม ได้ให้ข้อมลูวา่สาเหตท่ีุเลือกใช้ iPad ไมใ่ชเ่พราะความต้องการสว่นตวั ทางโรงเรียนต้องฟัง
เสียงผู้ ใช้นั่นก็คือเหล่าครู อาจารย์ ท่ีต้องเป็นผู้ ใช้งานอุปกรณ์ในการเรียนการสอน ซึ่งเสียงส่วน
ใหญ่ก็เลือก iPad มาเพ่ือการนีด้้วยความท่ีอุปกรณ์ท่ีทนัสมัย มีซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ท่ีดีท่ีช่วยให้
โรงเรียนสามารถน าไปประยกุต์กบัการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 

2. ท่ีน่ีใช้ iPad สอนชัน้ไหน วิชาอะไรบ้าง? 
ตัง้แต่ ป. 1-6 ซึ่งจะใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สลับกันไป เช่น ภาษาไทย , 

คณิตศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ, พละศกึษา, องักฤษ และ สงัคม 
ซึ่งการน า iPad มาใช้ในการเรียนการสอนนัน้ไม่ได้หมายถึงการน ามาแทนท่ีส่ือการสอนเดิมอย่าง 
หนงัสือ สมดุ ท่ีมีอยู ่แตเ่ป็นการเพิ่มเตมิเข้าไปเพ่ือให้ผู้ เรียนนัน้ได้เห็นอะไรท่ีเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้ 
เช่น ในวิชาวิทยาศาสตร์คุณครูจะให้นักเรียนใช้ iPad เพ่ือถ่ายวิดีโอ Slowmotion จับความ
เคล่ือนไหวของไม้บรรทดัแล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือหาความถ่ีของการสั่นนัน้ได้ ซึ่งจะได้ผลดีกว่าการ
สงัเกตด้วยตาเปลา่ เป็นต้น 

3. iPad ท่ีใช้งานมีรุ่นไหนบ้าง? 
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ณ ปัจจบุนัท่ีใช้งานอยู่ได้แก่ iPad Air และ iPad Pro รวมกนัประมาณ 80 เคร่ือง 
ซึ่งจะแบ่งสัดส่วนให้อาจารย์ผู้ สอนคร่ึงหนึ่งและนักเรียนอีกคร่ึงหนึ่ง สาเหตท่ีุต้องเน้นท่ีอาจาร ย์
ผู้ สอนก่อนเพราะว่า ถ้าหากผู้ ท่ีจะสอนนักเรียนนัน้ใช้งานไม่เป็นก็คงจะสอนคนอ่ืนไม่ได้ ทัง้นี ้
อาจารย์นอกจากต้องใช้อปุกรณ์ให้เป็นแล้วยงัต้องน า iPad ไปสร้างส่ือการเรียนการสอนให้เด็กอีก
ด้วย  ส าหรับผู้ เรียนนัน้การใช้งานก็จะผลดัเปล่ียนกันใช้บ้างก็ใช้ร่วมกันเป็นกลุ่มจะไม่ใช่ให้คนใด
คนหนึง่ใช้ตลอดเวลา 

4. แอปพลิเคชนัท่ีใช้ท าการเรียนการสอน 
จะใช้ 5 แอปหลกัในการเรียนการสอน เชน่ หากต้องการน าเสนอก็จะใช้ Keynote 

สร้างเอกสารการน าเสนอซึ่งเป็นทัง้สไลด์ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหวใสเ่ข้าไปเพ่ือดงึดคูวามสนใจจาก
ผู้ เรียนมากขึน้, ใช้แอปส าหรับการท าหนงัสือส่ือการสอน, iTunes U, ใช้ iMovie ส าหรับการตดัต่อ
คลิปวิดีโอท่ีถ่ายด้วย iPad, ใช้แอป Book Creator, Swift Playground ส าหรับสอนพืน้ฐานการ
เขียนโปรแกรม, Kahoot ส าหรับการสร้างระบบค าถามค าตอบเพ่ือทดสอบและประเมินผลของ
ผู้ เรียนในชัน้เรียน 

5. คดิวา่กระทบตอ่สขุภาพจิตของเดก็มัย้ เชน่ ติดการใช้ iPad 
ทางโรงเรียนตระหนักถึงปัญหานีเ้สมอและให้ความส าคัญเป็นอย่างมากเพ่ือ

ไม่ให้เกิดปัญหานี ้ทางโรงเรียนจึงยึดหลกั “การเฝา้ระวงัและการใช้งานอย่างสมดลุ” ท าให้ท่ีผ่านๆ 
มาไม่ท าให้เกิดปัญหาเหล่านีข้ึน้ อีกทัง้การใช้ iPad ในการเรียนนัน้โรงเรียนจะไม่ได้ให้ iPad ติดตวั
อยู่กบัเด็กตลอดเวลา หากจะใช้งานนัน้ก็ต้องเข้าเรียนวิชานัน้ๆ และมีระยะเวลาการใช้ท่ีเหมาะสม
แคใ่ช้ในชว่งการเรียนก็ไมมี่เวลาให้เดก็ไปเลน่อยา่งอ่ืนแล้ว 

6. คาดหวงัวา่เม่ือเด็กใช้ iPad Pro มาประกอบการเรียนการสอน จะเอาสิ่งท่ีได้ไปตอ่
ยอดได้ตรงจดุไหนบ้าง 

ทางโรงเรียนคาดหวงัเร่ืองครูผู้ สอนก่อนเพ่ือให้ใช้เทคโนโลยีให้เป็นก่อนท่ีจะไป
สอน แล้วค่อยไปโฟกัสท่ีนักเรียนเด็กจะรู้สึกสนุกกับการเรียนรู้ ด้วยความท่ีโรงเรียนสาธิตคือ
โรงเรียนต้นแบบท่ีต้องพฒันา ปรับปรุงและลองอะไรใหม่ๆ หากการท าเช่นนีป้ระสบความส าเร็จก็
จะสามารถขยายออกไปสูโ่รงเรียนอ่ืนๆ ได้ 

7. ส่ือการสอนเก่าและส่ือการสอนใหม ่ท างานร่วมกนัอย่างไร? 
โรงเรียนจะแบ่งสดัส่วนให้นักเรียนใช้ส่ือการเรียนแบบเก่าเทียบกับแบบใหม่ใน

สดัส่วน 80 ตอ่ 20 นัน่หมายถึงว่า นกัเรียนก็ยงัคงต้องอ่านหนงัสือ ต้องฝึกเขียนด้วยดินสอปากกา
และเข้าห้องสมุดในการค้นหาข้อมูล ส่วนการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ด้วยก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้
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นักเรียนได้เห็นอะไรท่ีแปลกใหม่ เช่น การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถท าได้อย่าง
รวดเร็ว, การให้ตวัอย่างการทดลองทางวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นภาพคล่ืนไหวท าให้ผู้ เรียนเห็นแล้วเข้าใจ 
สิ่งนีจ้ะชว่ยให้การเรียนรู้นัน้มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 

สรุป  ได้เห็นกันไปแล้วว่าหาก iPad นัน้ได้น ามาใช้ในการศกึษาอย่างจริงจงัจะท าให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ผู้สอนและผู้ เรียนอย่างไร ด้วยความท่ี iPad มีแอปพลิเคชนัตา่งๆ ให้เลือกติดตัง้อย่าง
มากมายและแอปส าหรับการศึกษานัน้ก็มีหมวดหมู่แยกไว้โดยเฉพาะเช่นกัน ถ้าเราเลือกแอปท่ี
เหมาะสมมาใช้งานก็จะท าให้ผู้ สอนและผู้ เรียนสนุกไปกับการเรียนรู้ท่ีได้เห็นภาพท่ีชัดเจนมาก
ยิ่งขึน้เพิ่มจินตนาการให้การเรียนรู้ท่ีเพิ่มมากขึน้นัน่เอง 

ส าหรับการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยการใช้ iPad เข้า
ช่วยนัน้ได้ด าเนินมากว่า 1 ปีแล้ว โรงเรียนได้เห็นความก้าวหน้าทัง้ด้านบุคลากรคือตวัอาจารย์
ผู้สอนท่ีต้องพฒันาตนเองให้ทนักบัเทคโนโลยีในยคุปัจจบุนั ในส่วนของผู้ เรียนก็มีความสนกุในการ
เรียน ได้ไอเดียและจินตนาการใหม่ๆ ท าให้เป็นพืน้ฐานในการน าไปตอ่ยอดในอนาคตของผู้ เรียนได้ 
นัน่คือสิ่งท่ีเหลา่อาจารย์ได้ตัง้ความหวงัเอาไว้ 
 
โปรแกรมประยุกต์ ( Application ) 

Pinterest (ETS Kmutt.  2018) เป็นเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือท่ีสามารถ
รองรับทัง้ระบบ แอนดรอยและIOS ซึ่งเป็นแหล่งสงัคมออนไลน์ท่ีดับ้ความนิยม  ค าว่า Pinterest 
มาจากค าว่า Pin + Interest ซึ่งมีความหมายเท่ากบั “การปักหมดุเร่ืองท่ีสนใจ”  “การปักหมุดจาก
มีความคล้ายคลึงกับการท่ีเรา Bookmark เร่ืองท่ีเราสนใจและอยากบนัทึกตามเว็บไซต์ต่างๆ มา
เก็บไว้โดยการเพิ่มปุ่ มหน้าตาเหมือนสญัลกัษณ์ปุ่ มแชร์นัน้เอง 

ซึ่งการท่ีเราเป็นสมาชิกของ Pinterest จะมีข้อดีในด้านการคิดคอนเซปตามท่ีเรา
ต้องการได้เอง สามารถปรับเปล่ียนการแสดงผลท่ีจะท าให้เราสามารถมองหาข้อมูลได้ง่ายและ
รวดเร็ว  และเป็นสิ่งท่ีสะดวกในการสร้างสรรค์ผลฃานแบบ Hoe to หรือ DIY อีกทัง้ Pinterest ยงั
รองรับการแบง่ปันได้ในทนัท่ี โดยจะแบง่เป็นหมวดตา่งๆไว้อย่างละเอียดเพ่ือนเป็นผลดีในด้านการ
แบง่ปันและรับฟังคอมเม้นต์จากผู้ ท่ีสนใจภายนอกด้วยเชน่กนั  

Padlet (ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ รี .)  เป็น
แอปพลิเคชัน่หรือเว็ปไซต์ท่ีอยู่แพลตฟอร์มของบอร์ดส าหรับการระดมความคิด  การแสดงความ
คิดเห็นหรือแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม  โดยการแสดงความคิดเห็นหรือการ
เปล่ียนแปลงข้อมูลทัง้หมดของผู้ เข้าใช้จะอยู่ในรูปแบบของ Post it ท่ีติดบนบอร์ดและระบบจะ
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แสดงเป็นเรียลไทม์  ซึง่ Padlet สามารถท่ีจะโพสต์ข้อความทัง้ในรูปแบบของตวัอกัษรหรือข้อความ 
รูปภาพ และลิง้ค์ของเว็ปไซต์ได้ ข้อความท่ีโพสต์สามารถถูกแก้ไขและจัดกลุ่มของข้อความได้ 
นอกจากนี ้Padlet ยงัมีความสะดวกในเร่ืองของการ Export ข้อมูลในบอร์ดออกมาในรูปของไฟล์
ภาพ pdf และ csv เป็นต้น และสามารถท่ีจะแชร์ไปยังช่องทางอ่ืนๆได้อีก  ซึ่งการเข้าใช้งานผ่าน
แอปพลิเคชัน่ หรือทางเว็ปไซต์ https://padlet.com เม่ือการเข้าสู่ระบบสามารถเข้าผ่านแอคเคาท์ 
Google , Facebook หรือเข้าระบบด้วยการสมคัรสมาชิกผ่านเว็บไซต์ได้  

Safari (Apple.  2018) ช่วยให้เลือกดูเว็บไซด์ได้อย่างเพลินเพลิดมากขึน้โดยท่ี
คณุสมบตัิท่ีใช้งานได้อยา่งง่าย  ซึ่งการรับข้อมลูได้อย่างรวดเร็ว โดยในขณะท่ีปอ้นข้อมลูโปรแกรม
จะขึน้เคร่ืองมือค้นหาในการขึน้ค าแนะน าต่างๆท่ีอาจจะมีความเก่ียวข้องเก่ียวข้องเร่ืองท่ีต้องการ
ค้นคว้า รวมถึงการปักหมุดเว็บไซด์โปรดท่ีจะชวนในการเข้าถึงได้รวดเร็วส าหรับเว็บไซด์ท่ีเข้าเป็น
ประจ าหรือเข้าบอ่ยมากท่ีสดุ  ในสว่นการเลน่ไฟล์วีดีโอบนเว็บไซด์ สามารถเล่นในระบบ HDTV ได้
โดยไม่ต้องเปิดโปรแกรมช่วยเหลือใดๆ  อีกทัง้โปรแกรมนีส้ามารถลิง้เช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้
โดยการเช่ือมต่อผ่าน iCloud แต่ทัง้หมดนีเ้พ่ือความเป็นส่วนตวัโปรแกรมสามารถลบล้างประวตัิ
การเข้าดไูด้โดยท่ีผู้ใช้คนอ่ืนจะไมรู้่ 

chrome Google (2018:  เป็นเว็บบราวเซอร์ท่ีมีความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล
ส าหรับผู้ ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ บนระบบแท็บเล็ต  ซึ่งมีจุดเดน่คือเป็นเว็บบราวเซอร์ ท่ีลิง้โดยตรง
ส าหรับการค้นคว้าบน Google โดยเป็นแหล่งรวบรวมเว็บท่ีมีการเผยแพร่ความรู้ท่ีอยู่บน
อินเตอร์เน็ตมากมาย  รวมถึงมีโปรแกรมเสริมท่ีช่วยในการท างานบนระบบได้ดีมากยิ่งขึน้และ
สะดวกมากขึน้ด้วย และสามารถลองรับการใช้งานท่ีหลากหลายภาษาเพิ่มความสะดวกให้กับ
ผู้ ใช้งานในประเทศต่างๆ อีกทัง้ยังมีระบบตรวจจับการใช้ภาษาอัตโนมัติ เพ่ือให้มีความถูกต้อง
สมบูรณ์มากท่ีสุด  โดยระบบทัง้หมดจะท างานผ่านการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต ท่ีผ่านค่า Proxy ท่ี
สามารถตรวจสอบ IP Address ซึ่งสามารถระบพืุน้ท่ีการใช้การของเราได้อย่างใกล้เคียงมากท่ีสุด  
และเพ่ือความสะดวกสบายโปรแกรมยงัท าคีย์ลดัเพ่ือการใช้งานท่ีสะดวกผา่นแปน้พิมพ์โดยรองรับ
ในระบบปฏิบตัิการ Windows อีกทัง้โปรแกรมยงัมีโหมดส่วนตวัท่ีเม่ือเข้าสู่โหมดนีข้้อมลูจะไม่ถูก
บนัทึกลงบนประวตัิการสืบค้น เพ่ือเป็นความลบัในการค้นคว้าข้อมูลส่วนตวัของผู้ ใช้งานเองท่ีไม่
ต้องการให้บคุคลภายนอกรู้เม่ือมาใช้งานในคอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียวกนั 
 

https://padlet.com/
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วิจัยท่ีเก่ียวข้องภายในประเทศ 
การศึกษาเร่ืองการพัฒนาชุดฝึกทักษะด้วยตนเอง เร่ือง การท าผ้าบาตกิ 
ตามหลกัสตูรวิชาชีพระยะสัน้ กรมการศึกษานอกโรงเรียน (พาช่ืน สุริเย.  2545) ผลวิจยั

สรุปได้ว่า เป็นการหาประสิทธิภาพชดุฝึกทกัษะด้วยตนเองตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ โดยแบง่เนือ้หา
ออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 วสัด ุอปุกรณ์ และการออกแบบ 
ตอนท่ี 2 การเตรียมและการเขียนเทียน 
ตอนท่ี 3 การระบายสี และการลอกเทียน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี ้ได้แก่ บุคคลท่ีสนใจเข้ารับการฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสัน้ กรมการศกึษานอกโรงเรียน กบัศนูย์บริการการศกึษานอกโรงเรียนเขต สงักดัศนูย์
การศึกษานอกโรงเรียน กรุงเทพมหานคร 1 จ านวน 33 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
คา่เฉล่ีย และร้อยละ 

ผลการศึกษาค้นคว้าได้ชุดฝึกทักษะด้วยตนเอง  เร่ืองการท าผ้าบาติก ตามหลักสูตร
วิชาชีพระยะสัน้ กรมการศึกษานอกโรงเรียน ท่ีมีประสิทธิภาพเป็น 94.55/93.63 และผลการ
ประเมินผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หาอยูใ่นระดบัดีมาก และด้านเทคนิคอยูใ่นระดบัดี 
 

การศึกษาเร่ืองการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมทัศนศิลป์ 
จุรีรัตน์ บุญรินทร์ (2547:  ได้สร้างสรรค์ส าหรับเด็กด้อยโอกาส อายุระหว่าง 9 -12 ปี 

กรณีศกึษา : นกัเรียนท่ีสงักดัโรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร จ. สมุทรปราการ ผลวิจยัสรุปได้ว่า 
เพ่ือให้เด็กเกิดความรู้ ความเข้าใจด้านศลิปะ ในเบือ้งต้น ทัง้ยงัศกึษาความพึงพอใจในรูปแบบของ
การจัดกิจกรรมทางทัศนศิลป์จากการทดลองใช้รูปแบบกิจกรรมต่างๆ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาเป็นเด็กด้อยโอกาสท่ีมีอายุระหว่าง 9-12 ปี จ านวน 15 คน ซึ่งศึกษาอยู่ในระดับชัน้
ประถมศกึษา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู คือ รูปแบบกิจกรรมท่ีใช้ในการทดลองจ านวน 21 
กิจกรรม แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมทัศนศิลป์สร้างสรรค์ แบบสอบถาม
รายละเอียดข้อมูลของกลุ่มตวัอย่าง และแบบสังเกตพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ระหว่างการท ากิจกรรม
ทศันศลิป์สร้างสรรค์ของเดก็ด้อยโอกาสท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่าง วิเคราะห์หาข้อมลูโดยการหาคา่ร้อยละ 
ผลการศกึษาพบวา่ 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เรียนด้านความพึงพอใจต่อการปฏิบัติกิจกรรม
ทศันศิลป์สร้างสรรค์ส าหรับเด็กด้อยโอกาส อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม มี 8 กิจกรรม โดยเรียงล าดบั
จากมากไปหาน้อยได้ดงันีคื้อ 



  30 

กิจกรรมเทียนเจลใต้ทะเล และกิจกรรมการท าดอกไม้กินได้ มีคา่เฉล่ียเท่ากนัคือร้อย
ละ 66.64 

กิจกรรมปัน้ดนิญ่ีปุ่ นร้อยละ 50.64  
กิจกรรมหลอ่ปนูปลาสเตอร์ร้อยละ 46.64 
กิจกรรมการท าดอกไม้จากกระดาษทิชชูร้่อยละ 43.98 
กิจกรรมการท าสมุดบนัทึกท ามือและกิจกรรมการท ากบัดกัอากาศมีคา่เฉล่ียเท่ากัน

คือร้อยละ 41.30  
กิจกรรมการท าตุ๊กตาจากกระดาษหนงัสือพิมพ์ร้อยละ 37.30 

ความคดิเห็นสว่นใหญ่ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงงานจดักิจกรรมทศันศลิป์
สร้างสรรค์  เห็นวา่มีความเหมาะสม  เดก็รู้สึกสนกุท่ีได้ท ากิจกรรมทางทศันศลิป์ท่ีนอกเหนือจาก
การเรียน  เปล่ียนบรรยากาศในการเรียนรู้  การจบักลุม่ท างานเป็นการแลกเปล่ียนความคดิได้ดี  
กิจกรรมสามารถน าไปประกอบเป็นอาชีพได้  หรือประยกุต์ได้กบัประจ าวนั 

เดก็ด้อยโอกาสท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งมีความตัง้ใจและมีความสนใจในกิจกรรมร้อย
ละ 51.03  มีความกระตือรือร้นในการท างานร้อยละ 44.73 มีความสนกุสนานในการท างานร้อย
ละ 44.31 มีการซกัถามขณะท ากิจกรรมร้อยละ 40.95 เด็กเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในวิธีการ
ท างานร้อยละ 45.15  มีการแก้ปัญหาในการท างานร้อยละ 48.51  มีการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ดี
ร้อยละ 49.77  มีความคิดสร้างสรรค์ร้อยละ 52.08  ผลส าเร็จของชิน้งานคดิเป็นร้อยละ 58.17 
และมีความพงึพอใจในผลงานท่ีเกิดขึน้ร้อยละ 39.27 

ความคดิเห็นจากการสมัภาษณ์อาจารย์ประจ าชัน้ตอ่กิจกรรมทศันศลิป์
สร้างสรรค์  พบวา่นกัเรียนให้ความสนใจในระดบัหนึง่  คิดวา่เป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์เพราะเป็น
การชว่ยเสริมในการจดัการเรียนนอกเหนือจากวิชาทฤษฎี  ซึง่ตามปกตนิกัเรียนจะเบื่อ  ไมต่ัง้ใจ  
โดยการศกึษาทัง้ด้วยตนเองและจากกิจกรรมท่ีผู้สอนก าหนดให้  จะชว่ยให้นกัเรียนมีความเข้าใจ
มากขึน้  นอกจากนีอ้าจารย์ผู้สอนยงัให้ความคดิเห็นตอ่กิจกรรมท่ีน ามาใช้ในการเรียนการสอนวา่  
เป็นกิจกรรมท่ีนา่สนใจ  สามารถสร้างความสนใจและสามารถน าไปประยกุต์ ส าหรับประกอบ
อาชีพเพ่ือหารายได้เสริมให้แก่เดก็ได้  เพิ่มเตมิจากการเรียนตามปกตท่ีิเกิดขึน้ในห้องเรียน  ส่วน
ปัญหาท่ีพบมากในการจดัการเรียนการสอน  คือ  นกัเรียนบางสว่นไมใ่ห้ความร่วมมือ  หรือขาด
สมาธิในการท ากิจกรรม 
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การศึกษาเร่ือง การศึกษาและพัฒนาลวดลายพมิพ์ผสมทอผ้า 
วงศ์คีตะ ธนะสมับญั (2559:  ได้ผืน จากทฤษฏีลัทธิ อนาคตนิยม ส าหรับสินค้าแฟชั่น  

กรณีศึกษา ผ้าไหมหางกระรอก กลุ่มหตัถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ อ.ปักธงชยั จ.นครราชสีมา ผลวิจยั
สรุปได้ว่าเพ่ือศึกษาและพฒันาลวดลายพิมพ์ลงบนผ้าไหมหางกระรอกโดยมีทฤษฎีลทัธิอนาคต
นิยม ในการออกแบบลวดลาย เพ่ือให้มีรูปแบบท่ีเหมาะสมในการน ามาผลิตสินค้าแฟชัน่ร่วมสมยั
เพ่ือให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมหางกระรอกโดยการพัฒนารูปแบบของ
ลวดลายพิมพ์บนผ้าไหมหางกระรอก และน ามาออกแบบเป็นสินค้าแฟชัน่ร่วมสมยั 

ผลการศึกษาวิจยัพบว่า รูปแบบลวดลายท่ีเหมาะสมในการน ามาผลิตเป็นสินค้าแฟชัน่
ร่วมสมยั และยงัคงส่ือถึงเอกลกัษณ์ลวดลายท่ีได้จากวิเคราะห์จากทฤษฎีลกัทธิ อนาคตนิยม สิ่งท่ี
ได้คือการเคล่ือนไหวของเส้นในลักษณะต่างๆ ซึ่งลวดลายท่ีได้จะสอดคล้องและแสดงให้เห็น
ลวดลายของผ้าไหมหางกระรอกอีกด้วย ด้วยตวัของผ้าไหมหางกระรอกเองท่ีมีการเคล่ือนไหวแบบ 
Dynamic Movement คือลวดลายของภาพท่ีเคล่ือนไหวไปเอง น าสายตาจากอีกจดุหนึ่งไปยงัอีก
จดุหนึ่ง ซึ่งได้น าแนวทางการออกแบบจากทฤษฎีลทัธิ อนาคตนิยม ของการเคล่ือนไหวมารวมกัน 
โดยผ่านการเลือกจากแบบสอบถามจากผู้ เช่ียวชาญ นอกจากนัน้ผู้วิจยัได้น าเสนอแนวความคิดท่ี
เหมาะสมในการออกแบบลวดลายเพ่ือให้เหมาะสมกับแฟชั่นฤดูร้อนปี 2017 ซึ่งเหมาะสมกับ
ลวดลายท่ีจะต้องถกูออกแบบขึน้นัน้คือ รูปแบบแนวความคิด โลกท่ีหลอมรวม Grand World Mix 
ซึ่งเป็นแนวความคิดท่ีน าแรงบันดาลใจในการออกแบบรูปทรงและสีสันมาจากการค้นพบครัง้
ส าคญัท่ีสุดในโลกวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ ซึ่งมีความสอดคล้องกับทฤษฎีลัทธินิยมอนาคตนิยม ซึ่ง
ลวดลายทัง้หมดสอดคล้องกนั ทัง้ทฤษฎีลทัธิอนาคตนิยม และลายของตวัผ้าไหม หางกระรอกเอง 
ท่ีมีการเคล่ือนไหวเชน่กนั 

จากผลสรุปการศกึษาลวดลายเทคนิค และรูปแบบแนวความคิด ผู้วิจยัได้น ามาออกแบบ
ลวดลายพิมพ์ซึ่งถูกคดัเลือกโดยผู้ เช่ียวชาญจ านวน 4 รูปแบบจากกลุ่มตวัอย่างรูปแบบลวดลาย
จ านวน 20 รูปแบบ เหลือ 4 รูปแบบ 

จากรูปแบบลวดลายพิมพ์ทัง้ 4 รูปแบบท่ีถูกคัดเลือกโดยผู้ เช่ียวชาญ ผู้ วิจัยได้น ามา
ออกแบบสินค้าแฟชัน่จ านวน 4 คอลเลคชัน่ โดยแบง่แนวทางการออกแบบเป็น 4 แนวทางดงันี ้ 

แนวทางท่ี 1 ออกแบบโดยใช้แนวโน้มเทรนด์เสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายฤดูร้อนปี 2017 
และไลฟ์สไตล์ของกลุม่เปา้หมาย 
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แนวทางท่ี 2 ออกแบบโดยใช้แนวโน้มเทรนด์เสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายฤดูร้อนปี 2017 
และไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายเน้นโครงสร้างรูปทรงเสือ้ผ้า และคตัติง้ท่ีสวยงามแปลกตาเป็น
หลกั 

แนวทางท่ี 3 ออกแบบโดยใช้แนวโน้มเทรนด์เสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายฤดูร้อนปี 2017 
และไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเปา้หมายเน้นโครงสร้างรูปทรงเสือ้ผ้า เน้นโครงเสือ้ท่ีดวูินเทจ และคตัติง้ท่ี
สวยงามแปลกตาเป็นหลกั 

แนวทางท่ี 4 ออกแบบโดยใช้แนวโน้มเทรนด์เสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายฤดูร้อนปี 2017 
และไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักซึ่งถูกคัดเลือกโดยผู้ เช่ียวชาญจ านวน 1 แนวทางท่ี
เหมาะสมกับแนวโน้มเทรนด์เสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายฤดูร้อนปี 2017 และได้น าแนวทางในการวาด
ลวดลายลงบนสินค้าแฟชั่นร่วมสมัย จ านวน 2 แนวทาง คัดเลือกโดยกลุ่มเปาหมาย เหลือ 1 
แนวทางในการวางลวดลายลงบนสินค้าแฟชัน่ร่วมสมยั 

 

การศึกษาเร่ือง การศึกษาภูมิปัญญาการทอผ้าพืน้เมืองของคนไทย 
(ทรงพล ตว่นเทศ.  2555) ได้เชือ้สายลาวคร่ังในจงัหวดัสพุรรณบรีุ ชยันาท และอทุยัธานี 

ผลวิจยัพบว่าเป็นการศึกษาองค์ความรู้ และกระบวนการถ่ายทอดความรู้การทอผ้าพืน้เมือง ซึ่ง
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผ้าทอพืน้เมืองของคนไทยเชือ้สายลาวคร่ังในจังหวัดสุพรรณบุรี 
ชยันาท และอทุยัธานี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั คือ จ านวนผ้าทอ 138 ผืน ในจงัหวดัสพุรรณบรีุ 
ชยันาท และอุทยัธานี โดยการเลือกจากกลุ่มชาวบ้านท่ียงัคงมีการทอผ้าแบบดัง้เดิมใช้คร่ังเป็นสี
แดงย้อมท่ีโดดเด่น ท่ีได้รับการสืบทอดตอ่กนัมา ได้แก่ จงัหวดัสพุรรณบรีุ ศนูย์การเรียนรู้ผ้าทอจก
ลวดลายโบราณลาวซี-ลาวคร่ัง (บ้านทุ่งก้านเหลือง) ต าบลป่าสะแก อ าเภอเดิมบางนางบวช 
จงัหวดัสพุรรณบรีุ  ได้รับการคดัสรรสดุยอดท “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” (OTOP) ดีเด่นระดบั 5 
ดาว จ านวน 38 ผืน เป็นผ้าฝ้าย 32 ผืน ผ้าไหม 6 ผืน , จงัหวดัชยันาท กลุ่มแม่บ้านเกษตรทอผ้า 
ต าบลเนินขาม อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ได้รับการคัดสรรสุดยอดท “หนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์” (OTOP) ดีเด่นระดับ 4 ดาว จ านวน 37 ผืน   เป็นผ้าฝ้าย 15 ผืน ผ้าไหม 22 ผืน , 
จังหวัดอุทัยธานี กลุ่มสตรีทอผ้าไหมลายโบราณบ้านโคกหม้อ ต าบลโคกหม้อ อ าเภอทัพทัน 
จงัหวดัอุทัยธานี ได้รับการคดัสรรสุดยอดท “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” (OTOP) ดีเด่นระดบั 5 
ดาว จ านวน 63 ผืน  เป็นผ้าฝา้ย 21 ผืน ผ้าไหม 20 ผืน ไหมประดิษฐ์ 22 ผืนได้รวบรวมข้อมลูจาก
การสงัเกต การสมัภาษณ์ระดบัลกึ 
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ผลการวิจยัพบว่า ชาวบ้านทอผ้าไว้เพ่ือจ าหน่าย และสวมใส่ในเทศกาลส าคญัท่ีมีการทอ
ผ้าแบบดัง่เดิม คือการทอขดั การทอผ้ามัดหม่ี การทอผ้าจกและการทอผ้าขิด ลวดลายบนผืนผ้า 
แบง่ได้เป็น 2 กลุ่มคือ ลวดลายเรขาคณิต ลวดลายจากธรรมชาติ การใช้สี ใช้สีสด เช่น สีแดง สีน า้
เงิน สีเหลือง สีฟ้า สีส้ม เป็นต้น กระบวนการถ่ายทอดความรู้ในการทอ โดยวิธีเรียนรู้จากการ
เลียนแบบ การสาธิตให้ด ูแล้วลงมือปฎิบตัจิริง  
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บทที่ 3  
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 

ในการศกึษาวิจยัเร่ือง การพฒันาความคิดสร้างสรรค์โดยการพฒันาทกัษะการออกแบบ
ลวดลายผ้าไหม ซึ่งการวิจัยในครัง้นีมี้วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือ เปรียบเทียบความคิด
สร้างสรรค์ก่อนและหลงัทดลองของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ
สอนศิลปะ เร่ืองลวดลายผ้าไหม วิธีการด าเนินการวิจัยในครัง้นี ้ มีขัน้ตอนในการด าเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้

3.1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
3.2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3.3. รูปแบบของงานวิจยั 
3.4. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3.5. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
3.6. การวิเคราะห์ข้อมลู 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจยันี ้ได้ศกึษากบัประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้

3.1.1  ประชากร  ได้แก่ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2559 โรงเรียนอญัชญัคอนแวนต์ สีลม จ านวน 277 คน 

3.1.2. กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 
2559 โรงเรียนอญัชญัคอนแวนต์ สีลม จ านวน 20 คน  โดยวิธีการสุม่อยา่งง่าย 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การค้นคว้าอิสระในครัง้นี ้เป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยผู้ สอนใช้เคร่ืองมือคือชุด

กิจกรรมศิลปะเพ่ือพฒันาความคิดสร้างสรรค์ลวดลายผ้าไทยเป็นในรูปแบบฝึกหดัในการกระดาษ 
A4 ท่ีท าเป็นช่องตารางส่ีเหล่ียมในการท าลวดลายผ้าไหมเพ่ือเป็นเส้นก าหนดในการท ารูปร่างให้มี
ความสมบรูณ์ถกูต้อง 

 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 1 ตวัอย่างรูปแบบตารางกิจกรรมการวาดลวดลายผ้าไหม 

 
แบบประเมินการคดิอย่างสร้างสรรค์ 
 

รายการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

4 
( ดีมาก ) 

3 
( ดี ) 

2 
( พอใช้ ) 

1 
( ปรับปรุง ) 

1. คดิคล่องแคลว่     
2. คดิยืนหยุ่น     
3. คดิริเร่ิม     
4. คดิละเอียดลออ     

รวมคะแนน     
 

........................................ 

ผู้ประเมิน 
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แท็บแล็ตคอมพิวเตอร์  
เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสืบค้นข้อมูลลวดลายผ้าไหมทอมือและน าเสนอผลงานผ่าน

บนระบบอินเตอร์เน็ต  ซึ่งเคร่ืองมือท่ีใช้ได้แก่  iPad และ Tablet  โดยมีแอพพลิเคชั่นท่ีใช้ได้แก่ 
Pinterest  ,  Padlet  ,  Safari  ,  Google chrome 

 

รูปแบบของงานวิจัย 
ศกึษากลุม่ทดลองเพียงกลุม่เดียวโดยการทดสอบก่อนและหลงัเรียน 

One Group Pretest Posttest 
(R) E O1 X O2 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

สปัดาห์ กิจกรรม เวลา ( ชัว่โมง ) 
1 คดัเลือกตวัอยา่งห้องท่ีจะเป็นห้องทดลอง 1 
2 น าเคร่ืองมือทดลองมาใช้กบักลุม่ทดลองเป็นเวลา 1 

สปัดาห์ 
1 

3 น าผลท่ีได้มาประเมิน และปรับปรุงเคร่ืองมือทดลอง 1 
4 น าเคร่ืองมือทดลองท่ีได้รับการปรับปรุงไปใช้อีก 1 ครัง้

ในเวลาท่ีเทา่เดมิ 
1 

5 น าแบบทดลองมาประเมินผล 2 
6 สรุปผลการทดลองและแบบวดัประเมิน 2 
 
แบบวดัความคิดสร้างสรรค์ โดยแบ่งออกเป็นออกเป็น 4 ด้าน คือ ความคิดริเร่ิม ความ

ยืดหยุ่นในการคิด ความคล่องแคล่วในการคิด และความละเอียดลออ  ซึ่งได้ออกแบบทดสอบ คือ 
แบบทดสอบ “แบบฝึกหัดในการกระดาษ A4 ท่ีท าเป็นช่องตารางส่ีเหล่ียมในการท าลวดลายผ้า
ไหม  
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แอพพลิ เคชั่น เพ่ื อการศึกษา ipad ได้แก่  Pinterest, Padlet, Safari และ  Google 
chrome ซึ่งทัง้หมดเป็น Application ท่ีสามารถโหลดฟรีได้พืน้ท่ีการซือ้ขายท่ีรองรับระบบเคร่ืองท่ี
น ามาใช้ในการวิจัยซึ่งล้วนแต่เป็น Application เก่ียวกับการศึกษาซึ่งผู้พัฒนา Application เป็น
ผู้สนบัสนนุด้านการศกึษา 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้คือ การใช้แบบฝึกหดั การใช้แบบ
ประเมินทกัษะการคดิสร้างสรรค์  การเผยแพร่ในอินเตอร์เน็ตของชิน้งานนกัเรียน ดงันี ้

1. ผู้ วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากงานท าแบบฝึกหัดของนักเรียน เพ่ือน ามาเป็น
ข้อมลูพืน้ฐานส าหรับการศกึษาส าหรับกลุม่ตวัอยา่ง 

2. ผู้ วิจัยได้ใช้แบบประเมินเพ่ือสงัเกตการท างานของนักเรียน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูล
พืน้ฐานส าหรับการศกึษาส าหรับกลุม่ตวัอยา่ง 

3. ผู้วิจยัได้ตรวจสอบการเผยแพร่รูปแบบท่ีนกัเรียนท าท่ีน าไปน าเสนอแลกเปล่ียนกนั 
เพ่ือน ามาเป็นข้อมลูพืน้ฐานส าหรับการศกึษาส าหรับกลุม่ตวัอย่าง 

4. ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและมีความถูกต้อง เพ่ือน ามาลงบันทึกใน
คอมพิวเตอร์เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิต ิและใช้สถิตใินการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

คา่เฉล่ีย ( Mean ) สามารถค านวณได้จากสตูร 

�̅�= 
∑ 𝓍

𝓃
 

เม่ือ �̅� (เอ็กซ์บาร์) คือ คา่เฉล่ียเลขคณิต 
∑ 𝑥 คือ ผลบวกของข้อมลูทกุคา่ 

𝓃 คือ จ านวนข้อมลูทัง้หมด 
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คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  สามารถค านวณได้จากสตูร 
 

𝒮. 𝒟. =  √
[𝑥 − �̅�]2

𝑛 − 1
 

 

เม่ือ 𝑆. 𝐷. คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

𝓍 คือ ข้อมลู ( ตวัท่ี 1,2,3…,n) 

�̅� คือ คา่เฉล่ียเลขคณิต 

𝓃 คือ จ านวนข้อมลูทัง้หมด 
 

T-test  แบบ Dependent  คือ  เป็นสถิตท่ีใช้เปรียบเทียบคา่เฉล่ียร ะหวา่งกลุม่
ตวัอยา่งสองกลุม่ท่ีไมเ่ป็นอิสระจากกนั และกลุม่ตวัอย่างกลุม่เดียว โดยได้จากสตูร 

 

𝒯 =
∑ 𝒟

√𝓃 ∑ 𝒟2− (Σ𝒟)2

𝓃−1

  เม่ือ df = n-1 
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บทที่ 4  
ผลการด าเนินงาน 

 

การวิจัยเร่ืองการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ส่ือคอมพิวเตอร์แท็บแล็ตในการ
ออกแบบลวดลายผ้าไหมทอมือของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์  
สีลม  มีจุดประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังทดลองของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนศิลปะ เร่ืองลวดลายผ้าไหม จ านวน 1 ชดุ 2 
แผ่น  โดยแบ่งเป็นการทดสอบการวาดภาพระบายสี โดยใช้รูปแบบศึกษากลุ่มทดลองเพียงกลุ่ม
เดียวโดยการทดสอบก่อนและหลงัเรียน ซึ่งมีกลุ่มตวัอย่างนกัเรียนจ านวน 20 คน  และผลการวิจยั
ข้อมลูน าเสนอเป็น  3  สว่นดงันี ้

4.1. การบนัทกึคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียน 
4.2. การวิเคราะห์ข้อมลูเป็นคา่เฉล่ีย  
4.3. การวิเคราะห์ข้อมลูเป็นสว่นเบี่ยงเบนมาตราฐาน 

 

รูปแบบท่ีใช้ศึกษา 
ศกึษากลุม่ทดลองเพียงกลุม่เดียวโดยการทดสอบก่อนและหลงัเรียน 

One Group Pretest Posttest 
(R) E O1 X O2 

 
การบันทกึคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 

จากการวิเคราะห์ผลงานของนกัเรียนโดยใช้แบบประเมินการคิดอยา่งสร้างสรรค์  ตาม
แนวคิดของ Guilford พบวา่ 
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ภาพประกอบ 2 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 1 ชิน้ท่ี 1 

อาย ุ9 ปี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 

 

ตาราง 1 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 1 ชิน้ท่ี 1 

 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่  
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่      
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

1 2 2 2 1 7 

 
 นกัเรียนคนท่ี 1 จากตารางแสดงให้เห็นว่า นกัเรียนออ่นทางด้านความคดิละเอียดลออ ท่ี

นกัเรียนต้องปรับปรุงในการท างานครัง้ถดัไป 
 
 
 
 
 



  41 

 

 
ภาพประกอบ  3 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 1 ชิน้ท่ี 2 

 

อาย ุ9 ปี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 
 

ตาราง 2 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 1 ชิน้ท่ี 2 

 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่ 
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่ 
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

1 2 2 3 2 9 

 

นกัเรียนคนท่ี 1 จากตารางแสดงให้เห็นว่า นักเรียนสามารถท าผลงานได้ดีในหวัข้อคิด
ริเร่ิม ท่ีสามารถปรับเปล่ียนงานให้ลงตัวได้อย่างดี  และมีความคิดใหม่ๆท่ีท าให้ผลงานของ
นกัเรียนมจดุท่ีนา่สนมากขึน้ 
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ภาพประกอบ 4 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 2 ชิน้ท่ี 1 

 
อาย ุ9 ปี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 

 

ตาราง 3 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 2 ชิน้ท่ี 1 
 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่  
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่      
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

2 2 2 2 2 8 

 

นกัเรียนคนท่ี 2 จากตารางแสดงให้เห็นว่า นักเรียนสามารถท าผลงานได้ในระดบัปาน
กลาง โดยทัง้ 4 หวัข้อ นกัเรียนสามารถท าได้ผา่นได้ในปานกลาง  
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ภาพประกอบ 5 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 2 ชิน้ท่ี 2 

อาย ุ9 ปี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 
 

ตาราง 4 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 2 ชิน้ท่ี 2 

 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่ 
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่ 
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

2 3 4 3 3 13 

 
นักเรียนคนท่ี 2 จากตารางแสดงให้เห็นว่า นักเรียนสามารถท าผลงานได้ดีมากในหัว

ข้อคิดยืดหยุ่น ท่ีสามารถคิดปรับปล่ียนรูปแบบจากเดิมให้มีความน่าสนใจ  คิดริเร่ิม คิด
ละเอียดลออ คิดคล่องแคล่ว ท่ีสามารถมีความคิดใหม่ๆ คิดได้ละเอียดในการสร้างลวดลายท่ี
นา่สนใจ คดิลวดลายแบบใหมไ่ด้นา่สนใจ เก็บรายละเอียดได้ดี 
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ภาพประกอบ 6 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 3 ชิน้ท่ี 1 

อาย ุ9 ปี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 
 

ตาราง 5 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 3 ชิน้ท่ี 1 

 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่  
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่      
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

3 2 3 3 2 10 

 

นกัเรียนคนท่ี 3 จากตารางแสดงให้เห็นวา่ นกัเรียนสามารถท าผลงานได้ดีในหวัข้อคดิยืน
หยุน่ ท่ีสามารถปรับเปล่ียนงานให้ลงตวัได้อยา่งดี  และมีความคดิใหม่ๆ ท่ีใสใ่นงานเพิ่มเตมิเข้าไป 
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ภาพประกอบ 7 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 3 ชิน้ท่ี 2 

อาย ุ9 ปี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 
 

ตาราง 6 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 3 ชิน้ท่ี 2 

 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่ 
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่ 
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

3 4 4 3 4 15 

 
นักเรียนคนท่ี 3 จากตารางแสดงให้เห็นว่า นักเรียนสามารถท าผลงานได้ดีมากในหัว

ข้อคดิคิดคล่องแคล่ว ท่ีสามารถคดิลวดลายของงานให้ลงตวัได้อย่างดีในเวลาอนัสัน้  คิดยืดหยุ่นท่ี
สามารถมีความคดิใหม่ๆ ท่ีท าให้ผลงานของนกัเรียนมจดุท่ีนา่สนมากขึน้ คดิละเอียดลออท่ีนกัเรียน
สามารถเก็บรายละเอียดตา่งๆของลวดลายได้อย่างดี  และคดิริเร่ิมโดยท่ีนกัเรียนปรับปรุงจากแบบ
ท่ีนกัเรียนดใูนแตล่ะลาย และท าได้สวยงาม 
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ภาพประกอบ 8 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 4 ชิน้ท่ี 1 

อาย ุ9 ปี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 
 

ตาราง 7 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 4 ชิน้ท่ี 1 

 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่  
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่      
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

4 2 2 2 1 7 

 

นกัเรียนคนท่ี 4 จากตารางแสดงให้เห็นว่า นักเรียนอ่อนทางด้านความคิดละเอียดลออ 
โดยท่ีรายละเอียดในภาพเส้นในภาพมองค่อนข้างยาก ท่ีนักเรียนต้องปรับปรุงในการท างานครัง้
ถดัไป    
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ภาพประกอบ 9  ผลงานนกัเรียนคนท่ี 4 ชิน้ท่ี 2 

อาย ุ9 ปี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 
 

ตาราง 8 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 4 ชิน้ท่ี 2 

 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่ 
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่ 
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

4 2 3 3 2 10 

 
นกัเรียนคนท่ี 4 จากตารางแสดงให้เห็นว่านกัเรียนสามารถท าผลงานได้ดีในหวัข้อคิดยืน

หยุ่นท่ีสามารถคิดปรับเปล่ียนลวดลายของงานให้ลงตวัได้อย่างดี  คิดริเร่ิมท่ีสามารถมีความคิด
ใหม่ๆท่ีท าให้ผลงานของนักเรียนมจุดท่ีน่าสนมากขึน้ คิดละเอียดลออท่ีนักเรียนสามารถเก็บ
รายละเอียดต่างๆ ของลวดลายได้ปานกลาง โดยมีเส้นท่ีทบักันอยู่  และคิดคล่องแคล่วท่ีสามารถ
ปรับเปล่ียนงานให้ลงตวัได้อยา่งดี  
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ภาพประกอบ 10  ผลงานนกัเรียนคนท่ี 5 ชิน้ท่ี 1 

อาย ุ9 ปี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 
 

ตาราง 9 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 5 ชิน้ท่ี 1 

 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่ 
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่ 
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

5 2 2 3 2 9 

 
นักเรียนคนท่ี 5 จากตารางแสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความคิดริเร่ิมท่ีโดดเด่นขึน้มา 

สามารถท ารูปแบบของลวดลายได้อย่างน่าสนใจ ในด้านอ่ืนๆนักเรียนสามารถท าผลงานได้ใน
ระดบัปานกลาง    
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ภาพประกอบ 11  ผลงานนกัเรียนคนท่ี 5 ชิน้ท่ี 2 

อาย ุ9 ปี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 
 

ตาราง 10 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 5 ชิน้ท่ี 2 

 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่ 
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่ 
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

5 3 3 3 2 11 

 
นกัเรียนคนท่ี 5 จากตารางแสดงให้เห็นวา่ นกัเรียนสามารถท าผลงานได้ดีในหวัข้อคดิคิด

คล่องแคล่ว ท่ีสามารถคิดลวดลายของงานให้ลงตวัได้อย่างดีในเวลาอนัสัน้  คิดริเร่ิมท่ีสามารถมี
ความคิดใหม่ๆท่ีท าให้ผลงานของนกัเรียนมจุดท่ีน่าสนมากขึน้ คิดละเอียดลออท่ีนกัเรียนสามารถ
เก็บรายละเอียดตา่งๆของลวดลายได้อย่างดี  และคิดยืนหยุ่นท่ีสามารถปรับเปล่ียนงานให้ลงตวัได้
อยา่งด ี
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ภาพประกอบ 12  ผลงานนกัเรียนคนท่ี 6 ชิน้ท่ี 1 

อาย ุ9 ปี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 

 

ตาราง 11 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 6 ชิน้ท่ี 1 

 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่ 
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่ 
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

6 2 2 2 2 8 

 

นกัเรียนคนท่ี 6 จากตารางแสดงให้เห็นว่า นักเรียนสามารถท าผลงานได้ในระดบัปาน
กลาง โดยทัง้ 4 หวัข้อ นกัเรียนสามารถท าได้ผา่นได้ในปานกลาง ไมมี่จดุเดน่มากนกั 
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ภาพประกอบ 13  ผลงานนกัเรียนคนท่ี 6 ชิน้ท่ี 2 

อาย ุ9 ปี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 
 

ตาราง 12 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 6 ชิน้ท่ี 2  

 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่ 
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่ 
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

6 4 4 3 3 14 

 
นกัเรียนคนท่ี 6 จากตารางแสดงให้เห็นวา่ นกัเรียนสามารถท าผลงานได้ดีในหวัข้อคดิคิด

คล่องแคล่ว ท่ีสามารถคิดลวดลายของงานให้ลงตวัได้อย่างดีในเวลาอนัสัน้  คิดริเร่ิมท่ีสามารถมี
ความคิดใหม่ๆท่ีท าให้ผลงานของนกัเรียนมจุดท่ีน่าสนมากขึน้ คิดละเอียดลออท่ีนกัเรียนสามารถ
เก็บรายละเอียดตา่งๆของลวดลายได้อย่างดี  และคิดยืนหยุ่นท่ีสามารถปรับเปล่ียนงานให้ลงตวัได้
อยา่งด ี
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ภาพประกอบ 14 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 7 ชิน้ท่ี 1 

อาย ุ9 ปี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 
 

ตาราง 13 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 7 ชิน้ท่ี 1 

 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่ 
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่ 
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

7 2 3 3 2 10 

 

นกัเรียนคนท่ี 7 จากตารางแสดงให้เห็นวา่ นกัเรียนสามารถท าผลงานได้ดีในหวัข้อคดิยืน
หยุ่น ท่ีสามารถปรับเปล่ียนงานให้ลงตัวได้อย่างดี  และมีความคิดใหม่ๆท่ีท าให้ผลงานของ
นกัเรียนมจดุท่ีนา่สนมากขึน้ 
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ภาพประกอบ 15 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 7 ชิน้ท่ี 2 

อาย ุ9 ปี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 
 

ตาราง 14 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 7 ชิน้ท่ี 2 

 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่ 
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่ 
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

7 4 4 4 3 15 

 
นกัเรียนคนท่ี 7 จากตารางแสดงให้เห็นวา่ นกัเรียนสามารถท าผลงานได้ดีในหวัข้อคดิคิด

คล่องแคล่ว ท่ีสามารถคิดลวดลายของงานให้ลงตวัได้อย่างดีในเวลาอนัสัน้  คิดริเร่ิมท่ีสามารถมี
ความคิดใหม่ๆท่ีท าให้ผลงานของนกัเรียนมจุดท่ีน่าสนมากขึน้ คิดละเอียดลออท่ีนกัเรียนสามารถ
เก็บรายละเอียดตา่งๆของลวดลายได้อย่างดี  และคิดยืนหยุ่นท่ีสามารถปรับเปล่ียนงานให้ลงตวัได้
อยา่งด ี
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ภาพประกอบ 16  ผลงานนกัเรียนคนท่ี 8 ชิน้ท่ี 1 

อาย ุ9 ปี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 
 

ตาราง 15 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 8 ชิน้ท่ี 1 

 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่ 
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่ 
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

8 2 2 2 1 7 

 

นกัเรียนคนท่ี 8 จากตารางแสดงให้เห็นว่า นักเรียนอ่อนทางด้านความคิดละเอียดลออ 
โดยท่ีนกัเรียนขาดจดุเดน่ของงาน ท่ีนกัเรียนต้องปรับปรุงในการท างานครัง้ถดัไป    
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ภาพประกอบ 17  ผลงานนกัเรียนคนท่ี 8 ชิน้ท่ี 2 

อาย ุ9 ปี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 
 

ตาราง 16 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 8 ชิน้ท่ี 2 

 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่ 
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่ 
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

8 2 2 3 2 9 

 
นกัเรียนคนท่ี 8 จากตารางแสดงให้เห็นวา่ นกัเรียนสามารถท าผลงานได้ดีในหวัข้อคดิคิด

คล่องแคล่ว ท่ีสามารถคิดลวดลายของงานให้ลงตวัได้อย่างดีในเวลาอนัสัน้  คิดริเร่ิมท่ีสามารถมี
ความคิดใหม่ๆท่ีท าให้ผลงานของนกัเรียนมจุดท่ีน่าสนมากขึน้ คิดละเอียดลออท่ีนกัเรียนสามารถ
เก็บรายละเอียดตา่งๆของลวดลายได้อย่างดี  และคิดยืนหยุ่นท่ีสามารถปรับเปล่ียนงานให้ลงตวัได้
อยา่งด ี
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ภาพประกอบ 18  ผลงานนกัเรียนคนท่ี 9 ชิน้ท่ี 1 

อาย ุ9 ปี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 
 

ตาราง 17 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 9 ชิน้ท่ี 1 

 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่ 
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่ 
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

9 2 2 2 2 8 

 

นกัเรียนคนท่ี 9 จากตารางแสดงให้เห็นว่า นักเรียนสามารถท าผลงานได้ในระดบัปาน
กลาง โดยทัง้ 4 หวัข้อ นกัเรียนสามารถท าได้ผา่นได้ในปานกลาง ไมมี่จดุเดน่มากนกั 
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ภาพประกอบ 19  ผลงานนกัเรียนคนท่ี 9 ชิน้ท่ี 2 

อาย ุ9 ปี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 
 

ตาราง 18 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 9 ชิน้ท่ี 2 

 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่ 
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่ 
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

9 3 3 3 2 11 

 
นักเรียนคนท่ี 9 จากตารางแสดงให้เห็นว่า นักเรียนสามารถท าผลงานได้ดีในหัว

ข้อคิดคิดคล่องแคล่ว ท่ีสามารถคิดลวดลายของงานให้ลงตวัได้อย่างดีในเวลาอันสัน้  คิดริเร่ิมท่ี
สามารถมีความคดิใหม่ๆ ท่ีท าให้ผลงานของนกัเรียนมจดุท่ีนา่สนมากขึน้ คดิละเอียดลออท่ีนกัเรียน
สามารถเก็บรายละเอียดตา่งๆของลวดลายได้อย่างดี  และคิดยืนหยุ่นท่ีสามารถปรับเปล่ียนงานให้
ลงตวัได้อยา่งดี 
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ภาพประกอบ 20  ผลงานนกัเรียนคนท่ี 10 ชิน้ท่ี 1 

อาย ุ9 ปี 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 

โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 

 

ตาราง 19 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 10 ชิน้ท่ี 1 

 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่ 
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่ 
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

10 2 2 2 1 7 

 

นกัเรียนคนท่ี 10 จากตารางแสดงให้เห็นว่า นกัเรียนออ่นทางด้านความคดิละเอียดลออ 
โดยท่ีนกัเรียนขาดจดุเดน่ของงาน ท่ีนกัเรียนต้องปรับปรุงในการท างานครัง้ถดัไป    
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ภาพประกอบ 21  ผลงานนกัเรียนคนท่ี 10 ชิน้ท่ี 2 

อาย ุ9 ปี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 
 

ตาราง 20 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 10 ชิน้ท่ี 2 

 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่ 
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่ 
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

10 2 2 2 2 8 

 
นกัเรียนคนท่ี 10 จากตารางแสดงให้เห็นว่า นกัเรียนสามารถท าผลงานได้ดีในหวัข้อคิด

คิดคล่องแคล่ว ท่ีสามารถคิดลวดลายของงานให้ลงตวัได้อย่างดีในเวลาอนัสัน้  คิดริเร่ิมท่ีสามารถ
มีความคดิใหม่ๆท่ีท าให้ผลงานของนกัเรียนมจดุท่ีน่าสนมากขึน้ คิดละเอียดลออท่ีนกัเรียนสามารถ
เก็บรายละเอียดตา่งๆของลวดลายได้อย่างดี  และคิดยืนหยุ่นท่ีสามารถปรับเปล่ียนงานให้ลงตวัได้
อยา่งด ี
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ภาพประกอบ 22  ผลงานนกัเรียนคนท่ี 11 ชิน้ท่ี 1 

อาย ุ9 ปี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 
 

ตาราง 21 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 11 ชิน้ท่ี 1  

 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่ 
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่ 
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

11 2 2 2 2 8 

 

นกัเรียนคนท่ี 11 จากตารางแสดงให้เห็นว่า นกัเรียนสามารถท าผลงานได้ในระดบัปาน
กลาง โดยทัง้ 4 หวัข้อ นกัเรียนสามารถท าได้ผา่นได้ในปานกลาง ไมมี่จดุเดน่มากนกั 
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ภาพประกอบ 23  ผลงานนกัเรียนคนท่ี 11 ชิน้ท่ี 2 

อาย ุ9 ปี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 
 

ตาราง 22 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 11 ชิน้ท่ี 2 

 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่ 
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่ 
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

11 2 2 3 2 9 

 
นกัเรียนคนท่ี 11 จากตารางแสดงให้เห็นว่า นกัเรียนสามารถท าผลงานได้ดีในหวัข้อคิด

คิดคล่องแคล่ว ท่ีสามารถคิดลวดลายของงานให้ลงตวัได้อย่างดีในเวลาอนัสัน้  คิดริเร่ิมท่ีสามารถ
มีความคดิใหม่ๆท่ีท าให้ผลงานของนกัเรียนมจดุท่ีน่าสนมากขึน้ คิดละเอียดลออท่ีนกัเรียนสามารถ
เก็บรายละเอียดตา่งๆของลวดลายได้อย่างดี  และคิดยืนหยุ่นท่ีสามารถปรับเปล่ียนงานให้ลงตวัได้
อยา่งด ี
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ภาพประกอบ 24  ผลงานนกัเรียนคนท่ี 12 ชิน้ท่ี 1 

อาย ุ9 ปี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 

 

ตาราง 23 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 12 ชิน้ท่ี 1 

 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่ 
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่ 
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

12 2 2 3 2 9 

 
นักเรียนคนท่ี 12 จากตารางแสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความคิดริเร่ิมท่ีโดดเด่นขึน้มา 

สามารถท ารูปแบบของลวดลายได้อย่างน่าสนใจ ในด้านอ่ืนๆนักเรียนสามารถท าผลงานได้ใน
ระดบัปานกลาง    
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ภาพประกอบ 25  ผลงานนกัเรียนคนท่ี 12 ชิน้ท่ี 2 

อาย ุ9 ปี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 
 

ตาราง 24 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 12 ชิน้ท่ี 2 

 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่ 
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่ 
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

12 3 4 3 3 13 

 

นกัเรียนคนท่ี 12 จากตารางแสดงให้เห็นว่า นกัเรียนสามารถท าผลงานได้ดีในหวัข้อคิด
คิดคล่องแคล่ว ท่ีสามารถคิดลวดลายของงานให้ลงตวัได้อย่างดีในเวลาอนัสัน้  คิดริเร่ิมท่ีสามารถ
มีความคดิใหม่ๆท่ีท าให้ผลงานของนกัเรียนมจดุท่ีน่าสนมากขึน้ คิดละเอียดลออท่ีนกัเรียนสามารถ
เก็บรายละเอียดตา่งๆของลวดลายได้อย่างดี  และคิดยืนหยุ่นท่ีสามารถปรับเปล่ียนงานให้ลงตวัได้
อยา่งด ี
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ภาพประกอบ 26  ผลงานนกัเรียนคนท่ี 13 ชิน้ท่ี 1 

อาย ุ9 ปี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 
 

ตาราง 25 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 13 ชิน้ท่ี 1 

 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่ 
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่ 
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

13 2 2 2 1 7 

 

นกัเรียนคนท่ี 13 จากตารางแสดงให้เห็นว่า นกัเรียนอ่อนทางด้านความคิดละเอียดลออ 
โดยท่ีนกัเรียนขาดจดุเดน่ของงาน ท่ีนกัเรียนต้องปรับปรุงในการท างานครัง้ถดัไป    

 

 

 

 



  65 

 

 
ภาพประกอบ 27  ผลงานนกัเรียนคนท่ี 13 ชิน้ท่ี 2 

อาย ุ9 ปี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 
 

ตาราง 26 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 13 ชิน้ท่ี 2 

 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่ 
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่ 
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

13 2 3 3 2 10 

 
นกัเรียนคนท่ี 13 จากตารางแสดงให้เห็นว่า นกัเรียนสามารถท าผลงานได้ดีในหวัข้อคิด

คิดคล่องแคล่ว ท่ีสามารถคิดลวดลายของงานให้ลงตวัได้อย่างดีในเวลาอนัสัน้  คิดริเร่ิมท่ีสามารถ
มีความคดิใหม่ๆท่ีท าให้ผลงานของนกัเรียนมจดุท่ีน่าสนมากขึน้ คิดละเอียดลออท่ีนกัเรียนสามารถ
เก็บรายละเอียดตา่งๆของลวดลายได้อย่างดี  และคิดยืนหยุ่นท่ีสามารถปรับเปล่ียนงานให้ลงตวัได้
อยา่งด ี
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ภาพประกอบ 28  ผลงานนกัเรียนคนท่ี 14 ชิน้ท่ี 1 

อาย ุ9 ปี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 
 

ตาราง 27 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 14 ชิน้ท่ี 1 

 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่ 
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่ 
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

14 3 2 2 2 9 

 

นกัเรียนคนท่ี 14 จากตารางแสดงให้เห็นว่า นกัเรียนมีทกัษะความคิดคล่องแคล่วท่ีโดด
เด่นขึน้มา สามารถตดัสินใจในการท าผลงานได้อย่างดี  และสามารถท ารูปแบบของลวดลายได้
อยา่งนา่สนใจ ในด้านอ่ืนๆนกัเรียนสามารถท าผลงานได้ในระดบัปานกลาง    
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ภาพประกอบ 29  ผลงานนกัเรียนคนท่ี 14 ชิน้ท่ี 2 

อาย ุ9 ปี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 
 

ตาราง 28 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 14 ชิน้ท่ี 2 

 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่ 
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่ 
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

14 3 4 3 3 13 

 

นกัเรียนคนท่ี 14 จากตารางแสดงให้เห็นว่า นกัเรียนสามารถท าผลงานได้ดีในหวัข้อคิด
คิดคล่องแคล่ว ท่ีสามารถคิดลวดลายของงานให้ลงตวัได้อย่างดีในเวลาอนัสัน้  คิดริเร่ิมท่ีสามารถ
มีความคดิใหม่ๆท่ีท าให้ผลงานของนกัเรียนมจดุท่ีน่าสนมากขึน้ คิดละเอียดลออท่ีนกัเรียนสามารถ
เก็บรายละเอียดตา่งๆของลวดลายได้อย่างดี  และคิดยืนหยุ่นท่ีสามารถปรับเปล่ียนงานให้ลงตวัได้
อยา่งด ี
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ภาพประกอบ 30  ผลงานนกัเรียนคนท่ี 15 ชิน้ท่ี 1 

อาย ุ9 ปี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 
 

ตาราง 29 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 15 ชิน้ท่ี 1 

 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่ 
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่ 
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

15 2 2 3 2 9 

 

นักเรียนคนท่ี 15 จากตารางแสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความคิดริเร่ิมท่ีโดดเด่นขึน้มา 
สามารถท ารูปแบบของลวดลายได้อย่างน่าสนใจ ในด้านอ่ืนๆนักเรียนสามารถท าผลงานได้ใน
ระดบัปานกลาง    
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ภาพประกอบ 31  ผลงานนกัเรียนคนท่ี 15 ชิน้ท่ี 2 

อาย ุ9 ปี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 
 

ตาราง 30 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 15 ชิน้ท่ี 2 

 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่ 
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่ 
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

15 4 4 4 3 15 

 

นกัเรียนคนท่ี 15 จากตารางแสดงให้เห็นว่า นกัเรียนสามารถท าผลงานได้ดีในหวัข้อคิด
คิดคล่องแคล่ว ท่ีสามารถคิดลวดลายของงานให้ลงตวัได้อย่างดีในเวลาอนัสัน้  คิดริเร่ิมท่ีสามารถ
มีความคดิใหม่ๆท่ีท าให้ผลงานของนกัเรียนมจดุท่ีน่าสนมากขึน้ คิดละเอียดลออท่ีนกัเรียนสามารถ
เก็บรายละเอียดตา่งๆของลวดลายได้อย่างดี  และคิดยืนหยุ่นท่ีสามารถปรับเปล่ียนงานให้ลงตวัได้
อยา่งด ี
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ภาพประกอบ 32  ผลงานนกัเรียนคนท่ี 16 ชิน้ท่ี 1 

อาย ุ9 ปี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 
 

ตาราง 31 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 16 ชิน้ท่ี 1 

 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่ 
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่ 
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

16 2 2 2 1 7 

 

นกัเรียนคนท่ี 16 จากตารางแสดงให้เห็นว่า นกัเรียนออ่นทางด้านความคดิละเอียดลออ 
โดยท่ีนกัเรียนขาดจดุเดน่ของงาน ท่ีนกัเรียนต้องปรับปรุงในการท างานครัง้ถดัไป    
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ภาพประกอบ 33  ผลงานนกัเรียนคนท่ี 16 ชิน้ท่ี 2 

อาย ุ9 ปี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 
 

ตาราง 32 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 16 ชิน้ท่ี 2 

 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่ 
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่ 
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

16 2 3 3 2 10 

 

นกัเรียนคนท่ี 16 จากตารางแสดงให้เห็นว่า นกัเรียนสามารถท าผลงานได้ดีในหวัข้อคิด
คิดคล่องแคล่ว ท่ีสามารถคิดลวดลายของงานให้ลงตวัได้อย่างดีในเวลาอนัสัน้  คิดริเร่ิมท่ีสามารถ
มีความคดิใหม่ๆท่ีท าให้ผลงานของนกัเรียนมจดุท่ีน่าสนมากขึน้ คิดละเอียดลออท่ีนกัเรียนสามารถ
เก็บรายละเอียดตา่งๆของลวดลายได้อย่างดี  และคิดยืนหยุ่นท่ีสามารถปรับเปล่ียนงานให้ลงตวัได้
อยา่งด ี
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ภาพประกอบ 34  ผลงานนกัเรียนคนท่ี 17 ชิน้ท่ี 1 

อาย ุ9 ปี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 
 

ตาราง 33 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 17 ชิน้ท่ี 1 

 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่ 
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่ 
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

17 2 3 3 2 10 

 

นกัเรียนคนท่ี 17 จากตารางแสดงให้เห็นว่า นกัเรียนสามารถท าผลงานได้ดีในหวัข้อคิด
ยืนหยุ่น ท่ีสามารถปรับเปล่ียนงานให้ลงตวัได้อย่างดี  และมีทกัษะทางความคิดริเร่ิมท่ีสามารถมี
ความคดิใหม่ๆ ท่ีท าให้ผลงานของนกัเรียนมจดุท่ีนา่สนมากขึน้ 
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ภาพประกอบ 35  ผลงานนกัเรียนคนท่ี 17 ชิน้ท่ี 2 

อาย ุ9 ปี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 
 

ตาราง 34 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 17 ชิน้ท่ี 2 

 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่ 
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่ 
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

17 4 4 3 3 14 

 
นกัเรียนคนท่ี 17 จากตารางแสดงให้เห็นว่า นกัเรียนสามารถท าผลงานได้ดีในหวัข้อคิด

คิดคล่องแคล่ว ท่ีสามารถคิดลวดลายของงานให้ลงตวัได้อย่างดีในเวลาอนัสัน้  คิดริเร่ิมท่ีสามารถ
มีความคดิใหม่ๆท่ีท าให้ผลงานของนกัเรียนมจดุท่ีน่าสนมากขึน้ คิดละเอียดลออท่ีนกัเรียนสามารถ
เก็บรายละเอียดตา่งๆของลวดลายได้อย่างดี  และคิดยืนหยุ่นท่ีสามารถปรับเปล่ียนงานให้ลงตวัได้
อยา่งด ี
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ภาพประกอบ 36  ผลงานนกัเรียนคนท่ี 18 ชิน้ท่ี 1 

อาย ุ9 ปี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 
 

ตาราง 35 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 18 ชิน้ท่ี 1 

 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่ 
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่ 
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

18 2 2 2 2 8 

 

นกัเรียนคนท่ี 18 จากตารางแสดงให้เห็นว่า นกัเรียนสามารถท าผลงานได้ในระดบัปาน
กลาง โดยทัง้ 4 หวัข้อ นกัเรียนสามารถท าได้ผา่นได้ในปานกลาง ไมมี่จดุเดน่มากนกั 
 

 



  75 

 

 
ภาพประกอบ 37  ผลงานนกัเรียนคนท่ี 18 ชิน้ท่ี 2 

อาย ุ9 ปี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 
 

ตาราง 36 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 18 ชิน้ท่ี 2 

 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่ 
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่ 
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

18 3 3 3 2 11 

 

นกัเรียนคนท่ี 18 จากตารางแสดงให้เห็นว่า นกัเรียนสามารถท าผลงานได้ดีในหวัข้อคิด
คิดคล่องแคล่ว ท่ีสามารถคิดลวดลายของงานให้ลงตวัได้อย่างดีในเวลาอนัสัน้  คิดริเร่ิมท่ีสามารถ
มีความคดิใหม่ๆท่ีท าให้ผลงานของนกัเรียนมจดุท่ีน่าสนมากขึน้ คิดละเอียดลออท่ีนกัเรียนสามารถ
เก็บรายละเอียดตา่งๆของลวดลายได้อย่างดี  และคิดยืนหยุ่นท่ีสามารถปรับเปล่ียนงานให้ลงตวัได้
อยา่งด ี
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ภาพประกอบ 38  ผลงานนกัเรียนคนท่ี 19 ชิน้ท่ี 1 

อาย ุ9 ปี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 
 

ตาราง 37 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 19 ชิน้ท่ี 1  

 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่ 
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่ 
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

19 2 2 2 2 8 

 

นกัเรียนคนท่ี 19 จากตารางแสดงให้เห็นว่า นกัเรียนสามารถท าผลงานได้ในระดบัปาน
กลาง โดยทัง้ 4 หวัข้อ นกัเรียนสามารถท าได้ผา่นได้ในปานกลาง ไมมี่จดุเดน่มากนกั 
 

 



  77 

 

 
ภาพประกอบ 39  ผลงานนกัเรียนคนท่ี 19 ชิน้ท่ี 2 

อาย ุ9 ปี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 
 

ตาราง 38 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 19 ชิน้ท่ี 2 

 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่ 
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่ 
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

19 2 3 3 2 10 

 
นกัเรียนคนท่ี 19 จากตารางแสดงให้เห็นว่า นกัเรียนสามารถท าผลงานได้ดีในหวัข้อคิด

คิดคล่องแคล่ว ท่ีสามารถคิดลวดลายของงานให้ลงตวัได้อย่างดีในเวลาอนัสัน้  คิดริเร่ิมท่ีสามารถ
มีความคดิใหม่ๆท่ีท าให้ผลงานของนกัเรียนมจดุท่ีน่าสนมากขึน้ คิดละเอียดลออท่ีนกัเรียนสามารถ
เก็บรายละเอียดตา่งๆของลวดลายได้อย่างดี  และคิดยืนหยุ่นท่ีสามารถปรับเปล่ียนงานให้ลงตวัได้
อยา่งด ี
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ภาพประกอบ 40  ผลงานนกัเรียนคนท่ี 20 ชิน้ท่ี 1 

อาย ุ9 ปี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 
 

ตาราง 39 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 20 ชิน้ท่ี 1 

 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่ 
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่ 
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

20 2 2 2 1 7 

 
นกัเรียนคนท่ี 20 จากตารางแสดงให้เห็นว่า นกัเรียนออ่นทางด้านความคดิละเอียดลออ 

โดยท่ีนกัเรียนขาดจดุเดน่ของงาน ท่ีนกัเรียนต้องปรับปรุงในการท างานครัง้ถดัไป    
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ภาพประกอบ 41  ผลงานนกัเรียนคนท่ี 20 ชิน้ท่ี 2 

อาย ุ9 ปี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 
 

ตาราง 40 ผลงานนกัเรียนคนท่ี 20 ชิน้ท่ี 2 

 

ล าดบั คดิคลอ่งแคลว่ 
( 4 ) 

คดิยืนหยุน่ 
( 4 ) 

คดิริเร่ิม 
( 4 ) 

คดิละเอียดลออ 
( 4 ) 

รวมคะแนน 
( 16 ) 

20 2 2 3 2 9 

 
นกัเรียนคนท่ี 20 จากตารางแสดงให้เห็นว่า นกัเรียนสามารถท าผลงานได้ดีในหวัข้อคิด

คิดคล่องแคล่ว ท่ีสามารถคิดลวดลายของงานให้ลงตวัได้อย่างดีในเวลาอนัสัน้  คิดริเร่ิมท่ีสามารถ
มีความคดิใหม่ๆท่ีท าให้ผลงานของนกัเรียนมจดุท่ีน่าสนมากขึน้ คิดละเอียดลออท่ีนกัเรียนสามารถ
เก็บรายละเอียดตา่งๆของลวดลายได้อย่างดี  และคิดยืนหยุ่นท่ีสามารถปรับเปล่ียนงานให้ลงตวัได้
อยา่งด ี
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ตาราง 41 จ านวนค านวนก่อนเรียน 

 

ล าดบั จ านวนคะแนน จ านวนคน เปอร์เซ็นต์ 
1 7 7 35 
2 8 6 30 
3 9 4 20 
4 10 3 15 

 

สรุปจากตารางคะแนนด้านบนได้ดงันี ้
นกัเรียนท่ีเป็นคะแนนไม่ถึง 50% ของคะแนนเต็ม ซึ่งมีนักเรียนจ านวนทัง้สิน้ 7 คน 

คิดเป็น 35% ของนักเรียนทัง้หมด ซึ่งค่อยข้างเป็นตวัเลขท่ีเยอะ ท าให้สามารถวิเคราะห์และหา
แนวทางในการพฒันานกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งให้เหมาะสมได้ตอ่ไป  
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ตาราง 42 จ านวนคะแนนหลงัเรียน 

 

ล าดบั จ านวนคะแนน จ านวนคน เปอร์เซ็นต์ 
1 8 1 5 
2 9 4 20 
3 10 4 20 
4 11 3 15 
5 13 3 15 
6 14 2 10 
7 15 3 15 

 

สรุปจากตารางคะแนนด้านบนได้ดงันี ้
นักเรียนทัง้ทัง้หมดสามารถท าคะแนนผ่านได้ทุกคน ซึ่งมีนักเรียนจ านวน  1 คน 

เท่านัน้ คิดเป็น 5% ของนกัเรียนทัง้หมด ท่ีมีคะแนนผ่านพอดี และนกัเรียนท่ีมีคะแนนท่ีดีอยู่แล้ว
สามารถคดิรูปแบบของผลงานตนเองให้ดีมากขึน้จนเป็นท่ีนา่พอใจในระดบัท่ีสงูขึน้ด้วย   
 

4.2. การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นค่าเฉล่ีย  

จากการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียน ซึง่อาศยัสถิติ
โดยวิเคราะห์เป็นคา่เฉล่ีย พบวา่ 
 
ตาราง 43 คา่เฉล่ียคะแนนก่อนเรียน 
 

จ านวนนกัเรียน คา่เฉล่ีย 
20 8.15 

 

จากตารางคา่เฉล่ียคะแนนผลงานของนกัเรียนพบว่าคะแนนเกินคร่ึงของคะแนนเต็ม แต่
ยงัเป็นคะแนนท่ียงัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตาราง 44 คา่เฉล่ียคะแนนหลงัเรียน 
 

จ านวนนกัเรียน คา่เฉล่ีย 
20 11.45 

 

จากตารางค่าเฉล่ียคะแนนผลงานของนักเรียนพบว่าคะแนนของนักเรียนสามารถท่ีจะ
ผ่านเกณฑ์ไปได้และยงัเป็นคะแนนท่ียงัอยู่ในระดบัดี จึงท าให้ค่าเฉล่ียของคะแนนอยู่ในระดบัท่ี
สงูขึน้อยา่งชดัเจน 
 

4.3. การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 

จากการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียน ซึ่งอาศยัสถิติ
โดยวิเคราะห์เป็นสว่นเบี่ยงเบนมาตราฐาน พบวา่ 

 
ตาราง 45 สว่นเบี่ยงเบนมาตราฐานคะแนนก่อนเรียน 
 

จ านวนนกัเรียน คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตราฐาน 
20 8.15 1.062 

 

จากข้อมูลในตารางพบว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานคะแนนก่อนเรียนไม่ค่อยมีความ
กระจาย เน่ืองมาจากสาเหตุนักเรียนมีอายุในระดับเดียวกัน นักเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อม
สถานศกึษาเดียวกนั  จงึท าให้ลกัษณะการท างานออกมาในทิศทางเดียวกนัเป็นสว่นใหญ่ 
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ตาราง 46 สว่นเบี่ยงเบนมาตราฐานคะแนนหลงัเรียน 
 

จ านวนนกัเรียน คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตราฐาน 
20 11.45 2.268 

 

จากข้อมลูในตารางพบว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานคะแนนหลงัเรียนไม่มีความกระจาย 
เน่ืองมาจากสาเหตุนักเรียนมีอายุในระดับเดียวกัน นักเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมสถานศึกษา
เดียวกนั และนกัเรียนสามารถท่ีจะหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยได้รับแรงบนัดาลใจท่ีมีลกัษณะใกล้เคียง
กนัคอ่ยข้างมาก  จงึท าให้ลกัษณะการท างานออกมาในทิศทางเดียวกนัเป็นส่วนใหญ่ 

 
ตาราง 47 คา่ t-test dependent 
 

การทดสอบ 𝓃 �̅� 𝒮. 𝒟. 𝒯 Sig.(2-tailed) 
ก่อนเรียน 20 8.15 1.089 

9.676 .000 
หลงัเรียน 20 11.45 2.328 

 
จากข้อมลูในตารางพบวา่คะแนนก่อนเรียนเพิ่มขึน้มากกว่าคะแนนหลงัเรียนนอย่างมีนยั

ทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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บทที่ 5  
สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจยั เร่ือง “การพฒันาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ส่ือคอมพิวเตอร์แท็บแล็ตใน
การสืบค้นออกแบบลวดลายผ้าไหมทอมือของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอสัสมัชัญ
คอนแวนต์  สีลม” นัน้ศึกษาเก่ียวกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในการออกแบบ
ลวดลายผ้าไหมโดยมีคอมพิวเตอร์แท็บแล็ตเป็นอปุกรณ์ช่วย 
 

สรุปผลการศึกษา 
การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลัง

ทดลองของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนศิลปะ เร่ืองลวดลาย
ผ้าไหม 

ผู้วิจยัได้ใช้วิธีการวิจยัในรูปแบบศึกษากลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียวโดยการทดสอบก่อน
และหลงัเรียนโดยเก็บรวบรวมข้อมลูจากประชากร นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2559 โรงเรียนอัญชัญคอนแวนต์ สีลม จ านวน 277 คน ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2559 โรงเรียนอญัชญัคอนแวนต์ สีลม 
จ านวน 20 คน  โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลูรูปทางสถิติ ค านวณหาคา่ร้อย
ละ คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา่ t-test 

ผลการศึกษาวิจยัเร่ืองการพฒันาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ส่ือคอมพิวเตอร์แท็บแล็ตใน
การสืบค้นออกแบบลวดลายผ้าไหมทอมือของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอสัสมัชัญ
คอนแวนต์  สีลม สรุปผลโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลงัเรียนได้ดงันี ้

นักเรียนคนท่ี 1 คะแนนก่อนเรียน 7 คะแนน และคะแนนหลังเรียน 9 คะแนน โดย
วิเคราะห์ได้ดังนี ้ชิน้งานก่อนเรียนนักเรียนอ่อนทางด้านความคิดละเอียดลออ ซึ่งนักเรียนท า
ลวดลายรูปเรขาคณิต ใช้ 2 สีคือสีเขียวแก่และสีชมพ ูชิน้งานหลงัเรียนนกัเรียนสามารถท าผลงาน
ได้ดีในหวัข้อคิดริเร่ิม ท่ีสามารถปรับเปล่ียนงานให้ลงตวัได้อย่างดี  และมีความคิดใหม่ๆท่ีท าให้ผล
งานของนกัเรียนมจุดท่ีน่าสนมากขึน้ ซึ่งนักเรียนใช้รูปแบบดอกไม้และลายเส้นท่ีใช้ดินสอสีเขียน
เป็นลายเส้น โดยสีท่ีใช้นักเรียนยงัคงสีชมพูและสีเขียวอยู่เช่นเดิม จากการสงัเกตนกัเรียนชอบสี
ชมพมูากท่ีสดุ  นกัเรียนคนท่ี 2 คะแนนก่อนเรียน 8 คะแนน และคะแนนหลงัเรียน 13 คะแนน โดย
วิเคราะห์ได้ดงันี ้ชิน้งานก่อนเรียนนกัเรียนสามารถท าผลงานได้ในระดบัปานกลาง โดยทัง้ 4 หวัข้อ 

 



  85 

นกัเรียนสามารถท าได้ผ่านได้ในระดบัปานกลาง  ซึ่งรูปแบบของลวดลายนกัเรียนใช้รูปเรขาคณิต
ท ามาเช่ือมตอ่จนเป็นลกัษณะใต้พืน้น า้ทะเล เน้นท่ีสีชมพูซึ่งไล่ระดบัความเข้มของสี  ชิน้งานหลงั
เรียนนกัเรียนสามารถท าผลงานได้ดีมากในหวัข้อคิดยืดหยุ่น ท่ีสามารถคิดปรับปล่ียนรูปแบบจาก
เดมิให้มีความน่าสนใจ  คิดริเร่ิม คดิละเอียดลออ คดิคล่องแคล่ว ท่ีสามารถมีความคิดใหม่ๆ คดิได้
ละเอียดในการสร้างลวดลายท่ีน่าสนใจ คิดลวดลายแบบใหม่ได้น่าสนใจ เก็บรายละเอียดได้ดี   ซึ่ง
ลวดลายท่ีนกัเรียนท าขึน้ยงัคงลกัษณะใช้รูปเรขาคณิตประกอบเป็นลวดลายท่ีผสนผสานลกัษณะ
ต่างๆมากขึน้  การใช้สีท่ีแตกต่างออกไปโดยใช้สีท่ีสดใส และมีความเข้มของสีท่ีชดัเจน  นกัเรียน
คนท่ี 3 คะแนนก่อนเรียน 10 คะแนน และคะแนนหลังเรียน 15 คะแนน โดยวิเคราะห์ได้ดังนี ้
ชิน้งานก่อนเรียนนกัเรียนสามารถท าผลงานได้ดีในหัวข้อคิดยืนหยุ่น ท่ีสามารถปรับเปล่ียนงานให้
ลงตวัได้อย่างดี  และมีความคิดใหม่ๆท่ีใส่ในงานเพิ่มเติมเข้าไป  โดยท่ีนกัเรียนน ารูปแบบของลาย
ไทยมาตกแต่งลงบนชิน้งานให้เป็นจุดเด่น  ใช้สีสันท่ีแปลกตาไล่ระดับสีท่ีมีความแตกต่างกัน 
ชิน้งานหลังเรียนนักเรียนสามารถท าผลงานได้ดีมากในหัวข้อคิดคิดคล่องแคล่ว ท่ีสามารถคิด
ลวดลายของงานให้ลงตวัได้อยา่งดีในเวลาอนัสัน้  คดิยืดหยุน่ท่ีสามารถมีความคดิใหม่ๆ ท่ีท าให้ผล
งานของนกัเรียนมจดุท่ีน่าสนมากขึน้ คิดละเอียดลออท่ีนกัเรียนสามารถเก็บรายละเอียดตา่งๆของ
ลวดลายได้อยา่งดี  และคดิริเร่ิมโดยท่ีนกัเรียนปรับปรุงจากแบบท่ีนกัเรียนดใูนแตล่ะลาย และท าได้
สวยงาม ลวดลายท่ีนกัเรียนใช้ลายการ์ตนูผสมผสานกบัลายเส้นร้อยเรียงเป็นเร่ืองราว พร้อมใช้สีท่ี
สดใส  นกัเรียนคนท่ี 4 คะแนนก่อนเรียน 7 คะแนน และคะแนนหลงัเรียน 10 คะแนน โดยวิเคราะห์
ได้ดงันี ้ชิน้งานก่อนเรียนนกัเรียนอ่อนทางด้านความคิดละเอียดลออ โดยท่ีรายละเอียดในภาพเส้น
ในภาพมองค่อนข้างยาก โดนลวดลายท่ีนกัเรียนท าผลงานได้ใช้ความชอบจากเร่ืองราวท่ีนกเรียน
คิดน ามาสร้างสรรค์ ท่ีใช้สีด าเป็นจดุสร้างความสนใจ ชิน้งานหลงัเรียนนกัเรียนสามารถท าผลงาน
ได้ดีในหวัข้อคิดยืนหยุ่นท่ีสามารถคิดปรับเปล่ียนลวดลายของงานให้ลงตวัได้อย่างดี  คิดริเร่ิมท่ี
สามารถมีความคดิใหม่ๆ ท่ีท าให้ผลงานของนกัเรียนมจดุท่ีนา่สนมากขึน้ คดิละเอียดลออท่ีนกัเรียน
สามารถเก็บรายละเอียดต่างๆ ของลวดลายได้ปานกลาง โดยมีเส้นท่ีทับกันอยู่   และคิด
คล่องแคล่วท่ีสามารถปรับเปล่ียนงานให้ลงตวัได้อย่างดี  โดยท่ีลวดลายนกัเรียนใช้เอกลกัษณ์ของ
ดอกไม้มาสร้างสรรค์ ซึ่งใช้สีฟ้าและสีชมพูเป็นสีหลกัในการตกแตง่  นกัเรียนคนท่ี 5 คะแนนก่อน
เรียน 9 คะแนน และคะแนนหลงัเรียน 11 คะแนน โดยวิเคราะห์ได้ดงันี ้ชิน้งานก่อนเรียนนกัเรียนมี
ความคิดริเร่ิมท่ีโดดเดน่ขึน้มา สามารถท ารูปแบบของลวดลายได้อย่างน่าสนใจ โดยท่ีนกัเรียนใช้
ลกัษณะของสตัว์น า้ตามท่ีตวันกัเรียนช่ืนชอบมาใช้ในงาน และใช้สีฟ้าเป็นหลกั  ชิน้งานหลงัเรียน
นกัเรียนสามารถท าผลงานได้ดีในหวัข้อคิดคิดคล่องแคล่ว ท่ีสามารถคิดลวดลายของงานให้ลงตวั
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ได้อย่างดีในเวลาอนัสัน้  คิดริเร่ิมท่ีสามารถมีความคิดใหม่ๆท่ีท าให้ผลงานของนกัเรียนมจุดท่ีน่า
สนมากขึน้ คิดละเอียดลออท่ีนกัเรียนสามารถเก็บรายละเอียดต่างๆของลวดลายได้อย่างดี  และ
คดิยืนหยุน่ท่ีสามารถปรับเปล่ียนงานให้ลงตวัได้อย่างดี ซึ่งรูปแบบลวดลายท่ีนกัเรียนท าผลงานคือ
น าลกัษณะของดอกไม้และรูปเรขาคณิตผสมผสานกนั สีท่ีน ามาใช้นกัเรียนเน้นท่ีสีวรรณะเย็น ซึ่ง
เป็นสีฟ้าท่ีนกัเรียนใช้ในงานชิน้ก่อนเรียนเหมือนกนั จึงเป็นเอกลกัษณะอย่างหนึ่งของนกัเรียนได้
เช่นกัน  นักเรียนคนท่ี 6 คะแนนก่อนเรียน 8 คะแนน และคะแนนหลังเรียน 14 คะแนน โดย
วิเคราะห์ได้ดงันี ้ชิน้งานก่อนเรียนนกัเรียนสามารถท าผลงานได้ในระดบัปานกลาง โดยทัง้ 4 หวัข้อ 
นกัเรียนสามารถท าได้ผ่านได้ในปานกลาง โดยลกัษณะงานท่ีนกัเรียนท าผลงานเน้นท่ีลายดอกไม้ 
ใช้พืน้หลงัสีม่วงโดยมีลกัษณะไล่สีอ่อนไปสีเข้ม ซึ่งลวดลายจะอยู่ทางด้านล่างของแบบฝึกหดัเป็น
หลัก  ชิน้งานหลังเรียนนักเรียนสามารถท าผลงานได้ดีในหัวข้อคิดคิดคล่องแคล่ว ท่ีสามารถคิด
ลวดลายของงานให้ลงตวัได้อย่างดีในเวลาอนัสัน้  คิดริเร่ิมท่ีสามารถมีความคิดใหม่ๆท่ีท าให้ผล
งานของนกัเรียนมจดุท่ีน่าสนมากขึน้ คิดละเอียดลออท่ีนกัเรียนสามารถเก็บรายละเอียดตา่งๆของ
ลวดลายได้อย่างดี  และคิดยืนหยุ่นท่ีสามารถปรับเปล่ียนงานให้ลงตัวได้อย่างดี  โดยรูปแบบ
ลวดลายในชิน้นีน้ักเรียนใช้รูปเรขาคณิตและรูปการ์ตัวผสมสานน าเสนอออกมาในลักษณะ
ลวดลายท่ีเป็นเร่ืองราว โดยท่ีใช้สีท่ีแตกต่างกันซึ่งใช้เทคนิคไล่สีท าให้มีความน่าสนใจมากขึน้  
นกัเรียนคนท่ี 7 คะแนนก่อนเรียน 10 คะแนน และคะแนนหลังเรียน 15 คะแนน โดยวิเคราะห์ได้
ดงันี ้ชิน้งานก่อนเรียนวา่ นกัเรียนสามารถท าผลงานได้ดีในหวัข้อคดิยืนหยุน่ ท่ีสามารถปรับเปล่ียน
งานให้ลงตวัได้อยา่งดี  โดยท่ีนกัเรียนสร้างผลงานลวดลายในลกัษณะเป็นรูปวิว ใช้สีท่ีหลากหลาย 
ชิน้งานหลงัเรียนนกัเรียนสามารถท าผลงานได้ดีในหวัข้อคิดคิดคล่องแคล่ว ท่ีสามารถคิดลวดลาย
ของงานให้ลงตวัได้อย่างดีในเวลาอนัสัน้  คิดริเร่ิมท่ีสามารถมีความคิดใหม่ๆท่ีท าให้ผลงานของ
นกัเรียนมจดุท่ีนา่สนมากขึน้ คดิละเอียดลออท่ีนกัเรียนสามารถเก็บรายละเอียดตา่งๆของลวดลาย
ได้อย่างดี  และคิดยืนหยุ่นท่ีสามารถปรับเปล่ียนงานให้ลงตวัได้อย่างดี  โดยนกัเรียนใช้รูปแบบท่ี
เป็นลายไทยมาสร้างจุดเด่นกับชิน้งาน ซึ่งมีเทคนิคการใช้สีท่ีสด เด่นชดั  นกัเรียนคนท่ี 8 คะแนน
ก่อนเรียน 7 คะแนน และคะแนนหลังเรียน 9 คะแนน โดยวิเคราะห์ได้ดังนี ้ชิน้งานก่อนเรียน  
นกัเรียนคนท่ี 9 คะแนนก่อนเรียน 8 คะแนน และคะแนนหลงัเรียน 11 คะแนน โดยวิเคราะห์ได้ดงันี ้
ชิน้งานก่อนเรียนนกัเรียนสามารถท าผลงานได้ในระดบัปานกลาง โดยทัง้ 4 หวัข้อ นกัเรียนสามารถ
ท าได้ผ่านได้ในปานกลาง โดยนกัเรียนช่ืนชอบสีแดงซึง่ดจูากผลงานท่ีแสดงออกมานกัเรียนท างาน
ลกัษณะใช้สีเอกรงค์ด้วยสีแดงเพียงสีเดียว ซึง่รูปท่ีใช้แสดงเป็นรูปท่ีมีลกัษณะมาจากสตัว์นัน่เอง  ชิ ้
งานหลงัเรียนนกัเรียนสามารถท าผลงานได้ดีในหวัข้อคิดคิดคลอ่งแคล่ว ท่ีสามารถคิดลวดลายของ



  87 

งานให้ลงตัวได้อย่างดีในเวลาอันสัน้  คิดริเร่ิมท่ีสามารถมีความคิดใหม่ๆท่ีท าให้ผลงานของ
นกัเรียนมจดุท่ีนา่สนมากขึน้ คดิละเอียดลออท่ีนกัเรียนสามารถเก็บรายละเอียดตา่งๆของลวดลาย
ได้อยา่งดี  และคดิยืนหยุน่ท่ีสามารถปรับเปล่ียนงานให้ลงตวัได้อยา่งดี  โดยลกัษณะของสีท่ีใช้ตา่ง
ออกไปโดยใช้สีท่ีหลากหลายผสมผสานกนัไล่ระดบัสี  ซึง่รูปแบบท่ีใช้จะเน้นท่ีใช้ลายเส้น  นกัเรียน
คนท่ี 10 คะแนนก่อนเรียน 7 คะแนน และคะแนนหลงัเรียน 8 คะแนน โดยวิเคราะห์ได้ดงันี ้ชิน้งาน
ก่อนเรียนกเรียนอ่อนทางด้านความคิดละเอียดลออ โดยท่ีนักเรียนขาดจุดเด่นของงาน  โดยท่ี
รูปแบบในการท านกัเรียนใช้เพียงลายเส้นท่ีเขียนด้วยดินสอสีเพียงสีเดียวในการท า  ชิน้งานหลัง
เรียนนกัเรียนสามารถท าผลงานได้ดีในหวัข้อคิดคิดคล่องแคล่ว ท่ีสามารถคิดลวดลายของงานให้
ลงตวัได้อย่างดีในเวลาอนัสัน้  คิดริเร่ิมท่ีสามารถมีความคดิใหม่ๆท่ีท าให้ผลงานของนกัเรียนมจดุท่ี
น่าสนมากขึน้ คิดละเอียดลออท่ีนักเรียนสามารถเก็บรายละเอียดต่างๆของลวดลายได้อย่างดี  
และคิดยืนหยุ่นท่ีสามารถปรับเปล่ียนงานให้ลงตวัได้อย่างดี  โดยรูปแบบท่ีนกัเรียนใช้นกัเรียนน า
ลักษณะของดอกไม้ในบางส่วนมาใช้เป็นลวดลายของลายผ้า ซึ่งใช้สีท่ีหลากหลายมากขึ น้  
นกัเรียนคนท่ี 11 คะแนนก่อนเรียน 8 คะแนน และคะแนนหลงัเรียน 9 คะแนน โดยวิเคราะห์ได้ดงันี ้
ชิน้งานก่อนเรียนนกัเรียนสามารถท าผลงานได้ในระดบัปานกลาง โดยทัง้ 4 หวัข้อ นกัเรียนสามารถ
ท าได้ผ่านได้ในปานกลาง  โดยท่ีนกัเรียนออกแบบมาจากวิวทิวทศัน์ท่ีใช้ลายเส้นหลายรูปแบบมา
สร้างสรรค์  ซึ่งสีท่ีใช้จะเน้นท่ีสีเขียวเป็นหลกั  ชิน้งานหลงัเรียนนกัเรียนสามารถท าผลงานได้ดีใน
หวัข้อคิดคิดคล่องแคล่ว ท่ีสามารถคิดลวดลายของงานให้ลงตวัได้อย่างดีในเวลาอนัสัน้  คดิริเร่ิมท่ี
สามารถมีความคดิใหม่ๆ ท่ีท าให้ผลงานของนกัเรียนมจดุท่ีนา่สนมากขึน้ คดิละเอียดลออท่ีนกัเรียน
สามารถเก็บรายละเอียดตา่งๆของลวดลายได้อย่างดี  และคิดยืนหยุ่นท่ีสามารถปรับเปล่ียนงานให้
ลงตวัได้อย่างดี  โดยนักเรียนออกแบบมาจากสิ่งของและลายเส้นท่ีหลากหลาย  ซึ่งในชิน้งานนี ้
นกัเรียนเน้นใช้สีแดงเป็นหลกั  นกัเรียนคนท่ี 12 คะแนนก่อนเรียน 9 คะแนน และคะแนนหลงัเรียน 
13 คะแนน โดยวิเคราะห์ได้ดงันี ้ชิน้งานก่อนเรียนนกัเรียนมีความคดิริเร่ิมท่ีโดดเดน่ขึน้มา สามารถ
ท ารูปแบบของลวดลายได้อย่างน่าสนใจ ในด้านอ่ืนๆนักเรียนสามารถท าผลงานได้ในระดบัปาน
กลาง  โดยนักเรียนใช้รูปแบบของวิวทิวทัศน์ท่ีเป็นภูเขา  เน้นสีเขียวเป็นหลักในการท าผลงาน
ชิน้งานหลงัเรียนนกัเรียนสามารถท าผลงานได้ดีในหวัข้อคิดคิดคล่องแคล่ว ท่ีสามารถคิดลวดลาย
ของงานให้ลงตวัได้อย่างดีในเวลาอนัสัน้  คิดริเร่ิมท่ีสามารถมีความคิดใหม่ๆท่ีท าให้ผลงานของ
นกัเรียนมจดุท่ีนา่สนมากขึน้ คดิละเอียดลออท่ีนกัเรียนสามารถเก็บรายละเอียดตา่งๆของลวดลาย
ได้อย่างดี  และคิดยืนหยุ่นท่ีสามารถปรับเปล่ียนงานให้ลงตวัได้อย่างดี โดยนกัเรียนน าสิ่งของท่ีมี
เอกลกัษณ์ของตา่งชาติ  น ามาปรับปรุงร่วมสมยั  ใช้สีท่ีหลากหลายเพิ่มความสดใส  นกัเรียนคนท่ี 
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13 คะแนนก่อนเรียน 7 คะแนน และคะแนนหลงัเรียน 10 คะแนน โดยวิเคราะห์ได้ดงันี ้ชิน้งานก่อน
เรียนนกัเรียนอ่อนทางด้านความคิดละเอียดลออ โดยท่ีนกัเรียนขาดจุดเด่นของงาน ซึ่งรูปแบบท่ี
นักเรียนท านัน้ใช้ลักษณะของรูปเรขาคณิต สีท่ีใช้เป็นสีคู่ตรงข้ามกัน  ชิน้งานหลังเรียนนักเรียน
สามารถท าผลงานได้ดีในหวัข้อคดิคิดคล่องแคลว่ ท่ีสามารถคิดลวดลายของงานให้ลงตวัได้อยา่งดี
ในเวลาอนัสัน้  คิดริเร่ิมท่ีสามารถมีความคิดใหม่ๆท่ีท าให้ผลงานของนกัเรียนมีจดุท่ีน่าสนมากขึน้ 
คิดละเอียดลออท่ีนกัเรียนสามารถเก็บรายละเอียดตา่งๆของลวดลายได้อย่างดี  และคิดยืนหยุ่นท่ี
สามารถปรับเปล่ียนงานให้ลงตวัได้อย่างดี โดยรูปแบบท่ีนกัเรียนท ายงัคงมีลกัษณะของรูปเขคณิต
อยู ่แตล่ดจ านวนลงและเพิ่มเติมด้วยลกัษณะของดอกไม้  ลายเส้น  ใช้สีท่ีมีความสดใสมากขึน้  ไล่
ระดบัออ่นไปเข้มให้มีความแตกตา่งระหวา่งพืน้หลงัและตวัลวดลาย  นกัเรียนคนท่ี 14 คะแนนก่อน
เรียน 9 คะแนน และคะแนนหลงัเรียน 13 คะแนน โดยวิเคราะห์ได้ดงันี ้ชิน้งานก่อนเรียนนกัเรียนมี
ทักษะความคิดคล่องแคล่วท่ีโดดเด่นขึน้มา สามารถตัดสินใจในการท าผลงานได้อย่างดี  และ
สามารถท ารูปแบบของลวดลายได้อย่างน่าสนใจ ในด้านอ่ืนๆนักเรียนสามารถท าผลงานได้ใน
ระดับปานกลาง  โดยนักเรียนใช้ลวดลายท่ีมีลักษณะของตัวสัตว์ผสมผสานกับสิ่งของและรูป
เรขาคณิต  ซึ่งส่วนใหญ่ของทัง้ภาพนกัเรียนใช้สีน า้ตาลเป็นหลกั และสีของลายนกัเรียนปล่อยให้
เป็นสีขาว  ชิน้งานหลงัเรียนนกัเรียนสามารถท าผลงานได้ดีในหวัข้อคิดคิดคล่องแคล่ว ท่ีสามารถ
คดิลวดลายของงานให้ลงตวัได้อยา่งดีในเวลาอนัสัน้  คดิริเร่ิมท่ีสามารถมีความคดิใหม่ๆ ท่ีท าให้ผล
งานของนกัเรียนมจดุท่ีน่าสนมากขึน้ คิดละเอียดลออท่ีนกัเรียนสามารถเก็บรายละเอียดตา่งๆของ
ลวดลายได้อย่างดี  และคิดยืนหยุ่นท่ีสามารถปรับเปล่ียนงานให้ลงตวัได้อย่างดี   โดยรูปแบบของ
ลวดลายนัน้นกัเรียนใช้ลกัษณะของภาพวิวทิวทศัน์  มีเร่ืองราวอยู่บนลายซึ่งมีทัง้การใช้สิ่งของและ
ลายเส้นน ามาผสมผสานกนั  ในรูปแบบของสี นกัเรียนใช้สีท่ีสดใสขึน้ให้เหมาะสมกบัลวดลายท่ีท า  
แต่ในบางส่วนยงัคงมีสีน า้ตาลอยู่ในลวดลายท่ีท าด้วยเหมาะเดิม   นกัเรียนคนท่ี 15 คะแนนก่อน
เรียน 9 คะแนน และคะแนนหลงัเรียน 15 คะแนน โดยวิเคราะห์ได้ดงันี ้ชิน้งานก่อนเรียนนกัเรียนมี
ความคิดริเร่ิมท่ีโดดเด่นขึน้มา สามารถท ารูปแบบของลวดลายได้อย่างน่าสนใจ ในด้านอ่ืนๆ
นกัเรียนสามารถท าผลงานได้ในระดบัปานกลาง  โดยนกัเรียนใช้ลวดลายท่ีมีจากลกัษณะของสตัว์ 
ซึ่งนกัเรียนใช้วิธีเขียนลวดลายด้วยดินสอสีเป็นรูปร่างท่ีใช้ลายเส้นประกอบกันขึน้มา  สีท่ีนกัเรียน
ใช้เป็นคูสี่ท่ีตรงข้ามกันระหว่างลวดลายและพืน้หลงั  ชิน้งานหลงัเรียนนกัเรียนสามารถท าผลงาน
ได้ดีในหวัข้อคิดคิดคลอ่งแคล่ว ท่ีสามารถคิดลวดลายของงานให้ลงตวัได้อยา่งดีในเวลาอนัสัน้  คิด
ริเร่ิมท่ีสามารถมีความคิดใหม่ๆท่ีท าให้ผลงานของนกัเรียนมจดุท่ีน่าสนมากขึน้ คิดละเอียดลออท่ี
นักเรียนสามารถเก็บรายละเอียดต่างๆของลวดลายได้อย่างดี  และคิดยืนหยุ่นท่ีสามารถ
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ปรับเปล่ียนงานให้ลงตวัได้อย่างดี  โดยนกัเรียนใช้รูปแบบในลกัษณะท่ีเน้นใช้รูปเรขาคณิตท่ีเรียง
เป็นลวดลาย  ซึ่งสีท่ีนกัเรียนใช้นัน้ใช้สีท่ีสดใสโดยเน้นท่ีสีวรรณะอุ่น  มีความเข้มของสีท่ีแตกต่าง
กันออกไป  นกัเรียนคนท่ี 16 คะแนนก่อนเรียน 7 คะแนน และคะแนนหลังเรียน 10 คะแนน โดย
วิเคราะห์ได้ดงันี ้ชิน้งานก่อนเรียนนกัเรียนอ่อนทางด้านความคิดละเอียดลออ โดยท่ีนกัเรียนขาด
จุดเด่นของงาน  โดยรูปแบบท่ีนักเรียนใช้ออกแบบลวดลายนั น้ใช้รูปเรขาคณิตในการจัด
องค์ประกอบ  และใช้สีท่ีเป็นคู่ตรงข้ามกันในการท าชิน้งาน  ชิน้งานหลงัเรียนนกัเรียนสามารถท า
ผลงานได้ดีในหวัข้อคิดคดิคล่องแคล่ว ท่ีสามารถคิดลวดลายของงานให้ลงตวัได้อย่างดีในเวลาอนั
สัน้  คิดริเร่ิมท่ีสามารถมีความคิดใหม่ๆท่ีท าให้ผลงานของนัก เรียนมีจุดท่ีน่าสนมากขึน้ คิด
ละเอียดลออท่ีนักเรียนสามารถเก็บรายละเอียดต่างๆของลวดลายได้อย่างดี  และคิดยืนหยุ่นท่ี
สามารถปรับเปล่ียนงานให้ลงตวัได้อย่างดี  โดยรูปแบบท่ีนกัเรียนออกแบบลวดลายนัน้ใช้วิธีการ
ผสมผสานระหวา่งลายเส้นและลกัษณะของดอกไม้ใบไม้ ท่ีน ามาตดัถอนจนเป็นลวดลายท่ีนกัเรียน
คดิขึน้มา  ใช้สีท่ีน่าสนใจ  นกัเรียนคนท่ี 17 คะแนนก่อนเรียน 10 คะแนน และคะแนนหลงัเรียน 14 
คะแนน โดยวิเคราะห์ได้ดงันี ้ชิน้งานก่อนเรียนนกัเรียนสามารถท าผลงานได้ดีในหวัข้อคิดยืนหยุ่น 
ท่ีสามารถปรับเปล่ียนงานให้ลงตวัได้อย่างดี  และมีทกัษะทางความคิดริเร่ิมท่ีสามารถมีความคิด
ใหม่ๆท่ีท าให้ผลงานของนักเรียนมีจุดท่ีน่าสนมากขึน้  โดยนกัเรียนใช้ลกัษณะของดอกไม้และใช้
ลายเส้นในการเพิ่มลวดลายในโครงของดอกไม้  เน้นการใช้สีม่วงเป็นหลัก   ชิน้งานหลังเรียน
นกัเรียนสามารถท าผลงานได้ดีในหวัข้อคิดคิดคล่องแคล่ว ท่ีสามารถคิดลวดลายของงานให้ลงตวั
ได้อย่างดีในเวลาอนัสัน้  คิดริเร่ิมท่ีสามารถมีความคิดใหม่ๆท่ีท าให้ผลงานของนกัเรียนมจุดท่ีน่า
สนมากขึน้ คิดละเอียดลออท่ีนกัเรียนสามารถเก็บรายละเอียดต่างๆของลวดลายได้อย่างดี  และ
คิดยืนหยุ่นท่ีสามารถปรับเปล่ียนงานให้ลงตวัได้อย่างดี โดยใช้รูปแบบท่ีเป็นลกัษณะของทิวทศัน์  
เทคนิคการใช้สีท่ีหลากหลาย ไล่ระดบัสีอ่อน เข้ม   นักเรียนคนท่ี 18 คะแนนก่อนเรียน 8 คะแนน 
และคะแนนหลงัเรียน 11 คะแนน โดยวิเคราะห์ได้ดงันี ้ชิน้งานก่อนเรียนนกัเรียนสามารถท าผลงาน
ได้ในระดบัปานกลาง โดยทัง้ 4 หวัข้อ นกัเรียนสามารถท าได้ผ่านได้ในปานกลาง  โดยรูปแบบของ
การท าผลงานนกัเรียนใช้ลายเส้นในการสร้างผลงาน  วึ่งใช้สีชมพแูละสีด าเป็นหลกัในการสร้างงาน  
ชิน้งานหลงัเรียนนกัเรียนสามารถท าผลงานได้ดีในหวัข้อคิดคิดคล่องแคล่ว ท่ีสามารถคิดลวดลาย
ของงานให้ลงตวัได้อย่างดีในเวลาอนัสัน้  คิดริเร่ิมท่ีสามารถมีความคิดใหม่ๆท่ีท าให้ผลงานของ
นกัเรียนมจดุท่ีนา่สนมากขึน้ คดิละเอียดลออท่ีนกัเรียนสามารถเก็บรายละเอียดตา่งๆของลวดลาย
ได้อย่างดี  และคิดยืนหยุ่นท่ีสามารถปรับเปล่ียนงานให้ลงตวัได้อย่างดี   โดยนักเรียนท าผลงาน
ออกมาในรูปแบบของลวดลายดอกไม้และใบไม้  ซึง่ใช้สีน า้เงินเป็นพืน้ตดัด้วยสีคูต่รงข้ามของใบไม้
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และดอกไม้ท่ีชัดเจน  นักเรียนคนท่ี 19 คะแนนก่อนเรียน 8 คะแนน และคะแนนหลังเรียน 10 
คะแนน โดยวิเคราะห์ได้ดงันี ้ชิน้งานก่อนเรียนนักเรียนสามารถท าผลงานได้ในระดบัปานกลาง 
โดยทัง้ 4 หัวข้อ นักเรียนสามารถท าได้ผ่านได้ในปานกลาง  โดยรูปแบบท่ีนักเรียนท าขึน้มาเป็น
ลกัษณะลายเส้นท่ีตดัทอนมาจากลายไม้ ใช้พืน้สีฟ้า ตดัด้วยเส้นสีตา่งๆ  ชิน้งานหลงัเรียนนกัเรียน
สามารถท าผลงานได้ดีในหวัข้อคดิคิดคล่องแคลว่ ท่ีสามารถคิดลวดลายของงานให้ลงตวัได้อยา่งดี
ในเวลาอนัสัน้  คิดริเร่ิมท่ีสามารถมีความคิดใหม่ๆท่ีท าให้ผลงานของนกัเรียนมจดุท่ีน่าสนมากขึน้ 
คิดละเอียดลออท่ีนกัเรียนสามารถเก็บรายละเอียดตา่งๆของลวดลายได้อย่างดี  และคิดยืนหยุ่นท่ี
สามารถปรับเปล่ียนงานให้ลงตวัได้อย่างดี  โดยนกัเรียนได้ท าในรูปแบบลวดลายดอกไม้  นกัเรียน
คนท่ี 20 คะแนนก่อนเรียน 7 คะแนน และคะแนนหลงัเรียน 9 คะแนน โดยวิเคราะห์ได้ดงันี ้ชิน้งาน
ก่อนเรียนนักเรียนอ่อนทางด้านความคิดละเอียดลออ โดยท่ีนักเรียนขาดจุดเด่นของงาน  โดยท่ี
นกัเรียนใช้รูปแบบลกัษณะท่ีได้จากการออกแบบตวัการ์ตนู  ใช้สีคอ่นข้างท่ีเป็นสีออ่น  ชิน้งานหลงั
เรียนนกัเรียนสามารถท าผลงานได้ดีในหวัข้อคิดคิดคล่องแคล่ว ท่ีสามารถคิดลวดลายของงานให้
ลงตวัได้อย่างดีในเวลาอนัสัน้  คิดริเร่ิมท่ีสามารถมีความคดิใหม่ๆท่ีท าให้ผลงานของนกัเรียนมจดุท่ี
น่าสนมากขึน้ คิดละเอียดลออท่ีนักเรียนสามารถเก็บรายละเอียดต่างๆของลวดลายได้อย่างดี  
และคิดยืนหยุ่นท่ีสามารถปรับเปล่ียนงานให้ลงตวัได้อย่างดี  โดยรูปแบบท่ีนกัเรียนใช้ท าผลงาน
เป็นลกัษณะท่ีรูปเรขาคณิตท่ีซ้อนกนั ด้วยเทคนิคการไลสี่ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการน าคอมพิวเตอร์แท็บแล็ตมาใช้ใน
การคิดสร้างสรรค์ผลงานในการสร้างลวดลายผ้าไหมไทยมีคะแนนท่ีเพิ่มมากขึน้ ซึ่งค่าเฉล่ียของ
คะแนนก่อนเรียนคือ 8.15 คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนคือ 11.45 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนก่อนเรียน มีค่าท่ี 1.062  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนหลังเรียน มีค่าท่ี 2.268 โดยจากสถิติท่ีได้ เป็นผลมาจากกลามตวัอย่างเป็นนกัเรียนเพศ
เดียวกัน  ช่วงของอายท่ีุเท่ากนั  สิ่งแวดล้อมรอบข้างในสถานท่ีท างานออกแบบเหมือนกัน จึงเป็น
ผลให้นกัเรียนมีลกัษณะของคะแนนท่ีเกาะกลุม่กนัอย่างเห็นได้ชดั 

ผลการวิเคราะห์ผลทางสถิติผ่านโปรแกรมของ SPSS พบว่าคะแนนก่อนเรียนเพิ่มขึน้
มากกวา่คะแนนหลงัเรียนนอยา่งมีนยัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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อภปิรายผล 
ผลการวิจยัเร่ือง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ส่ือคอมพิวเตอร์แท็บแล็ตในการ

สืบค้นออกแบบลวดลายผ้าไหมทอมือของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ
คอนแวนต์  สีลม มีผลการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดงันี ้

จากการวิจัยในครัง้นีพ้บว่านักเรียนท่ีได้ใช้คอมพิวเตอร์แท็บแล็ตช่วยในการออกแบบ
ลวดลายผ้าไหม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พาช่ืน สุริเย ปี 2545 เร่ือง การท าผ้าบาติกตาม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ กรมการศึกษานอกโรงเรียน จุรีรัตน์  บุญรินทร์ ปี 2547 การศึกษา
รูปแบบการจัดกิจกรรมทัศนศิลป์สร้างสรรค์ส าหรับเด็กด้อยโอกาส อายุระหว่าง 9 -12 ปี 
กรณีศึกษา : นักเรียนท่ีสังกัดโรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร จ. สมุทรปราการ วงศ์คีตะ 
ธนะสัมบญั ปี 2559 การศึกษาและพฒันาลวดลายพิมพ์ผสมทอผ้าผืน จากทฤษฏีลทัธิ อนาคต
นิยม ส าหรับสินค้าแฟชัน่  กรณีศกึษา ผ้าไหมหางกระรอก กลุ่มหตัถกรรมผ้าไหมบ้านดู ่อ.ปักธงชยั 
จ.นครราชสีมา และทรงพล ตว่นเทศ ปี 2555 การศกึษาภูมิปัญญาการทอผ้าพืน้เมืองของคนไทย
เชือ้สายลาวคร่ังในจงัหวดัสพุรรณบรีุ ชยันาท และอทุยัธานี 

เม่ือพิ จารณาในรายละเอียดแต่ละด้านนั น้  คือ นัก เรียนในช่วงอายุ  9  ปีนั น้ มี
ความสามารถท่ีจะคิดได้หลายทิศหลายทาง หรือแบบอเนกนัยและความคิดสร้างสรรค์นี ้
ประกอบด้วยความคล่องในการคิด ความคิดยืดหยุ่นและความคิดท่ีเป็นของตนเองโดยเฉพาะ คน
ท่ีมีลักษณะดังกล่าวจะต้องเป็นคนกล้าคิดไม่กลัวถูกวิพากษ์วิจารณ์  มีอิสระในการคิด  มี
ความสามารถในการแตง่เตมิและให้ค าอธิบายใหม่ท่ีเป็นการติดตามหลกัเหตผุลเพ่ือหาค าตอบ ซึ่ง
จากผลการท ากิจกรรม และหลักฐานร่องรอยพบว่านักเรียนมีทิศทางในการคิดตามหลกัการนัน้
อย่างเป็นความจริง  โดยสามารถแต่งเติมเพิ่มเติมลวดลายท่ีนักเรียนคิดกับรูปแบบดังเดิม
ผสมผสานกันเป็นลวดลายแบบใหม่หรือคิดค้นแบบจากประสบการณ์พบเห็น ประสบการณ์จาก
การอ่าน จากสงัเกตตามสถานท่ีจริงน ามาดดัแปลงแก้ไขในเหมาะสมกบัเนือ้ผ้ามีความแปลกใหม ่
เข้ากบัยคุสมยั กลมุบคุคลตา่งๆท่ีเป็นผู้ ใช้ทัว่ไปหรือบคุคลเฉพาะกลุ่ม  ซึง่เป็นผลดีกบันกัเรียนท่ีจะ
กล้าเปล่ียนแปลงความคิด กล้าท าชิน้งานมากขึน้ กล้าน าสีท่ีมีลกัษณะเป็นคูสี่ท่ีตดักนัมาใช้ในงาน
ออกแบบ  และน าเสนอผลงานได้อย่างนา่สนใจ มีการเล่าเร่ืองราวของแนวคิดท่ีนกัเรียนท า โดยให้
เหตผุลท่ีเหมาะสม เก่ียวข้องกับลวดลายท่ีออกแบบ ทัง้ยงัสามารถแลกเปล่ียนกับเพ่ือนๆภายใน
กลุม่ทดลองอย่างอิสระ ซึ่งจากท่ีกลา่วมาการใช้งานคอมพิวเตอร์แท็บแล็ตถ้าน ามาใช้งานในสืบค้น
ข้อมูล  ประยุกต์ใช้ในการเรียนสามารถท่ีจะใช้เพ่ือต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนต่อ
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ชิน้งานได้มากขึน้  และสามารถท่ีจะเผยแพร่ผลงานท่ีนักเรียนท าเพ่ือแลกเปล่ียน รับฟังความ
คดิเห็น  สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบท่ีเป็นตวัตนของนกัเรียนด้อยง่เปดกว้าง 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการศกึษาวิจยั 
ผลจากการศกึษาวิจยัเร่ือง การพฒันาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ส่ือคอมพิวเตอร์แท็บ

แล็ตในการออกแบบลวดลายผ้าไหมทอมือของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอสัสมัชญั
คอนแวนต์  สีลม ท าให้ทราบว่าการท่ีใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีมาผสมผสานกับงานท่ีต้องใช้ฝีมือใน
การวาด ความคิดวิเคราะห์ จดัองค์ประกอบนัน้มีประโชน์อย่างมากในการกระตุ้นการเรียนรู้ ซึ่งจะ
มีข้อเสนอแนะ ดงันี ้

1. อินเตอร์เน็ตช้า ซึง่ผลมาจากนกัเรียนตอ่ Wi-Fi พร้อมๆกนั 
2. เพิ่มความหนาของกระดาษกิจกรรมของนกัเรียน 
3. แนะน าแอพพลิเคชัน่ ตวัใหม่ๆ ให้นกัเรียนเสมอ 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศกึษาวิจยัครัง้ตอ่ไป 

ในการศึกษาวิจัยครัง้ต่อควรศึกษาในงานแต่ละชิน้ท่ีน าเสนอผ่านนอกว่ามีความ
นา่สนใจ มีความเป็นไปได้ในการท าลวดลายบนผ้าจริง เชน่  

1. นกัเรียนออกแบบลวดลายผ้าไหมเรียบร้อย และให้นกัเรียนน าเสนอตอ่
บคุคลท่ีน าผ้า วา่สามารถท าลงบนผ้าจริงได้ไม 
2. หากท าแล้วจะมีผู้คนสนใจในลวดลายผ้าลายนีม้ากน้อยเพียงใด 
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ภาคผนวก ก 
แบบฟอร์มส าหรับการให้คะแนน 
เกณฑ์การประเมินการคิดอย่างสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Guilford 
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แบบประเมินการคดิอย่างสร้างสรรค์  ตามแนวคิดของ Guilford 
 

แบบประเมินการคดิอย่างสร้างสรรค์ 

รายการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

4 
 )ดีมาก (  

3 
 )ดี (  

2 
 )พอใช้ (  

1 
 )ปรับปรุง (  

1. คดิคลอ่งแคลว่     
2. คดิยืนหยุน่     
3. คดิริเร่ิม     
4. คดิละเอียดลออ     

รวมคะแนน     
 

..................................... 
ผู้ประเมิน 
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เกณฑ์การประเมิน 

รายการ
ประเมิน 

ระดบัคณุภาพ 
4 

( ดีมาก ) 
3 
( ดี ) 

2 
( พอใช้ ) 

1 
( ปรับปรุง ) 

1. คดิ
คลอ่งแคลว่ 

ตอบได้ตรง
ประเดน็
ถกูต้อง 90 % 
ขึน้ไปในเวลา
ท่ีก าาหนด 

ตอบได้ตรง
ประเดน็
ถกูต้อง 70 % 
ขึน้ไปในเวลา
ท่ีก าาหนด 

ตอบได้ตรง
ประเดน็
ถกูต้อง 50 % 
ขึน้ไปในเวลา
ท่ีก าาหนด 

ตอบได้ตรง
ประเดน็
ถกูต้อง ต ่า
กวา่ 50 % ใน
เวลาท่ีก าา
หนด 

2. คดิยืนหยุ่น จดัลกัษณะ/
ประเภท/ 
กลุม่ของ
ค าตอบได้
อยา่ง
หลากหลาย 

จดัลกัษณะ/
ประเภท/ 
กลุม่ของ
ค าตอบได้
อยา่ง
หลากหลาย
ได้เป็นสว่น
ใหญ่ 

จดัลกัษณะ/
ประเภท/ 
กลุม่ของ
ค าตอบได้
อยา่ง
หลากหลาย
ได้เป็น
บางสว่น 
 

จดัลกัษณะ/
ประเภท/ 
กลุม่ของ
ค าตอบได้ไม่
หลากหลาย 

3. คดิริเร่ิม คดิแปลกใหม่
แตกตา่งจาก
เดมิ/
ดดัแปลง/ 
ประยกุต์และ
สามารถ
น าไปใช้ได้
อยา่งถกูต้อง 

คดิแปลกใหม่
แตกตา่งจาก
เดมิ/
ดดัแปลง/ 
ประยกุต์และ
สามารถ
น าไปใช้ได้
อยา่งถกูต้อง
เป็นสว่นใหญ่ 

คดิแปลกใหม่
แตกตา่งจาก
เดมิ/
ดดัแปลง/ 
ประยกุต์และ
สามารถ
น าไปใช้ได้
เป็นบางสว่น 

คดิแปลกใหม่
แตกตา่งจาก
เดมิ/
ดดัแปลง/ 
ประยกุต์และ
สามารถ
น าไปใช้ได้
อยา่งถกูต้อง
เป็นสว่นน้อย 
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4. คดิ
ละเอียดลออ 

บอก
รายละเอียด
เกี ่่ยวกบั
ค าตอบและ
เช่ือมโยง
สมัพนัธ์สิ่ง
ตา่งๆ ได้
อยา่งถกูต้อง 

บอก
รายละเอียด
เก่ียวกบั
ค าตอบและ
เช่่ือมโยง
สมัพนัธ์สิ่ง
ตา่งๆ ได้
อยา่งถกูต้อง
เป็นสว่นใหญ่ 

บอก
รายละเอียด
เก่ียวกบั
ค าตอบและ
เช่ือมโยง
สมัพนัธ์สิ่ง
ตา่งๆ ได้
อยา่งถกูต้อง
เป็นบางสว่น 

บอก
รายละเอียด
เกี ่่ยวกบั
ค าตอบและ
เช่ือมโยง
สมัพนัธ์สิ่ง
ตา่งๆ ได้
อยา่งถกูต้อง
เป็นสว่นน้อย 

 

ระดบัคณุภาพ   
4 (ดีมาก)   =  13 – 16 คะแนน 
3 (ดี)         =   9 – 12 คะแนน 
2 (พอใช้)    =   5 –  8 คะแนน 
1 (ปรับปรุง) =   1 –  4 คะแนน 

เกณฑ์การผา่น ได้ระดบัคณุภาพ 2 ขึน้ไปถือว่าผา่น 
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ภาคผนวก ข 
แผนการจดัการเรียนการสอนการออกแบบลวดลายผ้าไหมทอมือ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ 

กลุม่สาระการเรียนรู้..........ศิลปะ........รหสัวิชา.......ศ 13101.......รายวิชา.........ศลิปะ 3.............. 

หนว่ยการเรียนรู้ท่ี .......3......เร่ือง....การสร้างสรรค์งานทศันศลิป์ในท้องถ่ิน.........เวลา...4...ชัว่โมง 

เร่ือง การสร้างสรรค์งานทศันศลิป์ในท้องถ่ิน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ีปีท่ี...3... ภาคเรียนท่ี.. 1.. ปี

การศกึษา.2559.  

1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ดั 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันศลิป์ ประวตัศิาสตร์ และวฒันธรรม 

เห็นคณุคา่งานทศันศลิป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ภมูิปัญญาไทยและสากล 
2.ตวัชีว้ดั 

เปรียบเทียบความแตกตา่งของจดุประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทศันศลิป์ของวฒันธรรม
ไทยและสากล (ศ 1.2 ม. 1/3) 
3.จดุประสงค์การเรียนรู้สูต่วัชีว้ดั 

1. บรรยายแนวคิดของลวดลายผ้าไหมได้ (K) 
2. ตระหนกัถึงคณุคา่และความส าคญัในการสร้างสรรค์งานได้ (A) 
3. เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งลายดัง่เดมิและลายแบบใหมท่ี่คิดค้นขึน้ได้ (A, P) 

4.สาระส าคญั 
สามารถท่ีจะออกแบบลวดลายผ้าไหมทอมือ ตามความสนใจของนกัเรียนได้อยา่งดี 

5.สมรรถนะส าคญัของผู้ เรียน  
 ความสามารถในการส่ือสาร 
 ความสามารถในการคดิ 
 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 
 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

6.สาระการเรียนรู้ 
ความรู้ (K) 
นกัเรียนบรรยายแนวคิดของลวดลายผ้าไหม 
ทกัษะท่ีส าคญั (P) 
นกัเรียนเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งลายดัง่เดมิและลายแบบใหมท่ี่คดิค้นขึน้ 
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คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A) 
นกัเรียนตระหนกัถึงคณุคา่และความส าคญัในการสร้างสรรค์งาน 

7. จดุเน้นสูก่ารพฒันาคณุภาพผู้ เรียน ทกัษะศตวรรษท่ี 21  
 การคดิอยา่งมีวิจารณญาณ และทกัษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and 

Problem Solving) 
 ทกัษะด้านการสร้างสรรค์ และนวตักรรม (Creativity and Innovation) 
 ทกัษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, 

Teamwork and Leadership) 
 ทกัษะด้านการส่ือสารสนเทศ และรู้เท่าทนัส่ือ (Communications, Information, 

and Media Literacy) 
8. ทกัษะด้านชีวิตและอาชีพ 

 ความยืดหยุน่และการปรับตวั  
 การริเร่ิมสร้างสรรค์และการเป็นตวัของตวัเอง 
 ทกัษะสงัคม และสงัคมข้ามวฒันธรรม 
การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต และความรับผิดชอบเช่ือถือได้ 
 ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ 

9. คณุลกัษณะส าหรับศตวรรษท่ี 21 

 คณุลกัษณะด้านการท างาน ได้แก่ การปรับตวั ความเป็นผู้น า 
 คณุลกัษณะด้านการเรียนรู้ ได้แก่ การชีน้ าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของ

ตนเอง 
 คณุลกัษณะด้านศีลธรรม ได้แก่ เคารพผู้ อ่ืน ความซ่ือสตัย์ ส านึกพลเมือง 

10. ชิน้งานหรือภาระงาน (หลกัฐาน/ร่องรอยแสดงความรู้)  

นกัเรียนสร้างสรรค์ผลงานขึน้มา และร่วมกนัวิเคราะห์งานของเพ่ือนร่วมชัน้ 
11. การจดักิจกรรมการเรียนรู้  

ขัน้ท่ี 1 ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน 
1.ครูให้นกัเรียนออกแบบผ้าไหมทอมือเอง ตามความเข้าใจของนกัเรียนในเบือ้งต้น 
2.ครูสุม่สอบถามนกัเรียนเก่ียวกบัลวดลายผ้าไหมวา่นกัเรียนเคยพบเห็นลวดลาย

แบบใดมาบ้าง 
ขัน้ท่ี 2 ขัน้สอน 
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1. ครูน าตวัอยา่งผลงานหรือภาพงานลวดลายผ้าไหมทอมือ ให้นกัเรียนสงัเกตและ
เปรียบเทียบความแตกตา่งกนั จากนัน้ให้ครูสุม่สอบถามเก่ียวกบัแนวความคิดในการสร้างสรรค์
เพ่ือให้นกัเรียนสามารถระบคุวามแตกตา่งได้ 

2. ศกึษาค้นคว้างานลวดลายผ้าไหมทอมือ ผา่น app Pinterest 
3. แตล่ะคนออกมาน าเสนอโดยการบรรยายผลการศกึษาค้นคว้า โดยครูร่วมสนทนา

เสริมกบันกัเรียนให้ตระหนกัถึงคณุคา่และจดุประสงค์ในการสร้างสรรค์ 
4. ครูอธิบายเสริมเก่ียวกบังานลวดลายผ้าไหมทอมือเพ่ือร่วมกนัเปรียบเทียบความ

แตกตา่งของจดุประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงานจากการศกึษาค้นคว้าของนกัเรียน 
5. นกัเรียนออกแบบลวดลายผ้าไหมทอมือในแบบของตวัเอง  

ขัน้ท่ี 3 ขัน้สรุป 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายแบบท่ีนา่สนใจ 

ขัน้ท่ี 4 ฝึกฝนผู้ เรียน 
1. ให้นกัเรียนปฏิบตั ิกิจกรรม ออกแบบลวดลายผ้าไหมทอมือ  

ขัน้ท่ี 5 การน าไปใช้ 
นักเรียนน าความรู้เร่ือง การออกแบบลวดลายผ้าไหมทอมือ มาใช้เป็นพืน้ฐานใน

การศกึษางานทศันศิลป์ในวฒันธรรมไทยในระดบัสูงต่อไป รวมทัง้สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอด
ให้บุคคลในท้องถ่ินฟัง จะได้ช่วยกันอนุรักษ์งานทศันศิลป์ไทยในท้องถ่ิน รวมทัง้เพ่ือให้เกิดความ
ภาคภมูิใจและตระหนกัในคณุคา่ของศลิปวฒันธรรมไทย ตามหลกัแนวคดิของเศรษฐกิจพอเพียง 
9. ส่ือการสอน (วสัด-ุอปุกรณ์-สิ่งพิมพ์) / นวตักรรม / ICT 

1. หนงัสือเรียน ทศันศลิป์ 
2. ตวัอยา่งผลงานหรือภาพงานผ้าไหมทอมือ  
3. App Pinterest  
4. วสัด ุอปุกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์ 

10. แหลง่เรียนรู้ในหรือนอกสถานท่ี 
1. หนงัสือนอกบทเรียน  
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11. การวดัและประเมินผล 
การประเมินโดยใช้แบบประเมินของการคดิอย่างสร้างสรรค์ตามแนวคดิของ Guilford 

รายการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

4 
 )ดีมาก (  

3 
 )ดี (  

2 
 )พอใช้ (  

1 
 )ปรับปรุง (  

1. คดิคลอ่งแคลว่     
2. คดิยืนหยุน่     
3. คดิริเร่ิม     
4. คดิละเอียดลออ     

รวมคะแนน     
 

12. ข้อเสนอแนะ   

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ค 
ภาพการจดักิจกรรมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ส่ือคอมพิวเตอร์แท็บแล็ตในการออกแบบ

ลวดลายผ้าไหมทอมือของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์  สีลม 
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ภาพการจดักิจกรรมในระหว่างท่ีค้นคว้าลวดลาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 42 บรรยากาศในห้องเรียน 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 43 บรรยากาศในการท ากิจกรรมใช้คอมพิวเตอร์แท็บแล็ต 
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ภาพการจดักิจกรรมในระหว่างท่ีค้นคว้าลวดลาย และออกแบบลวดลาย 
 

 

 

ภาพประกอบ 44 กิจกรรมท่ีนกัเรียนปฏิบตัใินห้อง 

 

 

 
ภาพประกอบ 45 นกัเรียนออกแบบลวดลายผ้าไหมทอมือจากการดผูา่นส่ือ 
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ภาพกิจกรรมในระหวา่งท่ีนกัเรียนออกแบบลวดลายผ้าไหม 
 

 
 

ภาพประกอบ 46  นกัเรียนสืบค้นลวดลายผ้าไหมทอมือในการท าผลงาน 
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ภาคผนวก ง 
หนงัสือแตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษา 
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ภาคผนวก จ 
หนงัสือเชิญผู้ เช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ฉ 
รายนามผู้ เช่ียวชาญ 
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รายนามผู้ เช่ียวชาญ 
1. ผู้ เช่ียวชาญในด้านการตรวจเคร่ืองมือ 

1.1 ดร.วิเชียร พุม่พวง 
ครูวิทยฐานะช านวญการพิเสษ 
โรงเรียนศรีพฤฒา 
กรุงเทพมหานคร 
1.2 อาจารย์นีรนชุ เหลือลมยั 
ครู 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 
กรุงเทพมหานคร 
1.3 อาจารย์ก าธร จรูญเลิศกิจจา 
ครู 
โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 
กรุงเทพมหานคร 

 



 
  

ประวติัผูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นายธีรสวสัดิ ์ต๊ะปาง 
วัน เดือน ปี เกิด 2 ตลุาคม 2533 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2557   

การศกึษาบณัฑิต สาขาทศันศลิปศกึษา   
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2562  
การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาศลิปศกึษา   
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
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